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 !חוטב לע םינוק םתא ?'?0ב בשחמ קחשמ םינוק םתאשכ

 ,איהש הביס לכמ ,םכמעטל אל אוהו קחשמה תא סתנקתה

 .רחא קחשמל יוכיז ולבקו ןיקת בצמב ?'?0ל ותוא וריזחה

 .ישיא סחיו הדומצ הכימת ,החונ הינקמ ונהתו /'79ל ואוב

 .03-6961826 'לט ,60 לוריבג-ןבא 'חר :ביבא-לת ףינס

 .09-589077 ילט ,(ראטס /'זספ) 29 בולוקוס :הילצרה ףינס

'0,( 
 בועחלל ביבסלמ

 - םפונייקואל רבעמ תושדח ₪

 - בנראה ינור :הדמול ₪

 - 8דגח 6תטפהפמא - תמלוצמ הרוקח :ע6 ₪

 10 - סהאא [.םסזסא :ק6 [₪

 12 - סט הא גאדזא :ם6 [

 4 - םיפימ :2 ₪
 16 - זאצקתאאס :ת6 [₪

 18 - סמאוסאפ 0475 :ק6 [₪

 19 - םיבכוכ ןיב עפמ :9₪ ₪
 21 - יח רודישב הידמוק :ת06 ₪
 22 - םיבתוכ םיזיוו :6 ₪
 4 רטסופ ₪
 27 - ביירד הגמ הגס ₪
 28 - שאפטה ג אוז 11.זאס אוססא ;ק6 [₪

 0 - זיוו ר'ד לש ונחלושמ ₪
 2 - ודנטנינ רפוס ₪
 33 - 3- כ-0 1

 4 - היזטנפ רופיס ₪
 35 - ייפ-חל ןגרומ םע תוחיש :םידיקפת יקחשמ ₪
 36 - (םידומע 4) םיבכוכ ןיב עסמ :םידיקפת יקחשמ ₪
 0 - תומד תרטמ :םידיקפת יקחשמ ₪
 2 - דחמ תזא הג[, אס אדםא :םידיקפת יקחשמ 6

 44 - ןורהס :סקימוק ₪
 +6 - חול ₪

 03-5103954 :לט ,תרושקת תולוכשא :תועדומ * ףארצ יליל :הקפה לוהינ * קוצ רינ :ךרוע * ביבר דוד :להנמ
 רינ ,ן/ז2 ר"ד :םיפתתשמה * ביטגנ הדוהי :םלצ * םלס לט :םייונמ תקלחמ * גרבלוז הרהוז :תינושל הכירע *

 ודיע ,הכונח רמות ,ענרב רואיל ,גבס יבא ,רעס-ןב ןרע ,ץכ יזייד ,סלדיא דוד ,ייפ הל ןגרומ ,רוצ ןב ףחש ,קוצ
 הקירא :תבשחוממ הינבו ,דומיע ,רדס ,יפרג בוציע * ארנוש הניד ,רהוצ יש ,ךבלרק יבוק ,ןמטוג לט ,שמש

 ינב ,13 תרנכ :הלהנמו תכרעמ * ןוחרי ,ו/12 :ל"ומ * מ"עב טספוא ינמוא :סופד * תויגולונכט םסקימ ,לגיפש
 03-5702654 :לט * 51114 :דוקימ ,קרב ינב 2409 .ד.ת :יתכרעמ רמוחלו םיבתכמל ןעמ * קרב

 03-5708174 :סקפ

 חלשיש רמוח .תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה ,תונתשהל םייושע ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ
 .רזחוי אל תכרעמל |

 סיפו/ 72

 ךיא ?הזה ףרוחב םכמולש המ
 ונלצא ?השדחה הנשה םכל הליחתה
 םיאור םתאש ומכו ,ןיוצמ לכה
 תצקל ףרוחה תא םילצנמ ונחנא
 םתאש רקיעה - םירופישו םייוניש
 .םיצורמ ויהת
 טר השמ אוה הצורמ יאדוובש ימ
 .לאומש תעבגב 4 קילאיב בוחרמ
 ,ענכשמה קומינה תא ונל חלש אוה
 ונחטבהש סרפה המל ונל ריבסהו
 :ול אקווד עיגמ

 זיחשא יטע"
 זיוו ךרועל
 זירז היהיש
 זיזי ילא סרפהו
 זיעי םאו
 - זיגרהל יתוא
 זיגפי ותוא זגפ
 !זיזחו םער והוכי
 ,להבייש הרקמבו
 לבקא סרפה תאו
 זיחמא הזחמ
 :זירכא תוצוחבו
 "זו \צחדד \צש

 :ולש והשמ דוע םג שיו ?ןוכנ ,הפי

 סמנ םימכ יביל"
 סרפה לבקל ןוצרמ
 ןנחתא ייכרב לע
 ןתת יל סרפה תאש
 ...תרחא
 יתוחא תא םכב הסשא
 יתדלוה םויל םכנימזא אל
 ךורדא רינ לש תלביה לע
 "ךופהא היחלמל ןגרומ תאו

 ,ונענכתשה .אלפנ טושפ .אלפנ
 .סרפ לביק השמו

 .רינ - תוארתהל

 ושע רבכ םיאבה םי-/12-ה תרשע
 הלרגהב ופתתשה ךכו יונמ
 תנתמ 26 קחשמב וכזו תישדוחה
 חלשיי קחשמה - טק 868

 :םהיתבל
 לארה הדועמ ,הפיחמ יש רזעלא ןב
 ,דרעמ ןולא קינירומ ,תובוחרמ
 לואירטיו ,הילצרהמ ןד ץישפיל
 ,ופימ רימא ילסע ,עבש ראבמ באוי
 יש ןומולוס ,ריאי בכוכמ תימע רזלג
 ביבא לתמ יתיא ףיש ,תובוחרמ
 .ןויצל ןושארמ ןרע םריבאו

 העדוה

 םיארוק תולאשל תובושת

 16:00-14:00 תועשה ןיב םייונמו

 .דבלב

 6 3 כ
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 תאמ
 רזה

 תכרעמ - ןרוטאס הגס .יפוס הז ,והז
 ,ןפיב רכמיהל הלחה הגס לש טיב 32-ה
 .הדיחיל ח"ש 1,500-ל עיגמ םש ריחמהו
 יקחשמ 3 :םיקחשמ 4 עגרכ םימייק

 :ךרדב .דחא ךובמ קחשמו תוברק 5 ו | ו
 תכרעמל .דועו אש( ,םיבכוכה תמחלמ 7 ל

 ,יעוצקמ תונוכמ קיטסיו'ג :ןוגכ שוכרל
 םאתמ ,דחוימ רבכע תרוצב קיטסיו'ג
 לש םיקחשמ רובע םיקיטסיו'ג המכל
 קיטסיו'גו ,תינמז וב םינקחש המכ
 .םירוטלומיסל דחוימ

 | איהש ךכ ,תוללוס תרזעב הארנו
 .- | . .היהת אלש הארנ ,הז בלשב .תדיינהיהת = 8 רובע טיב |
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 שמש ודיע :תאמ

 !בנראה ינור תא ריכהל אנ ,םירבח
 תרדס רוביג אוה בנראה ינור

 החתופ וא התנכותש ,השדח תואקתפרה
 .תויכוניח תויגולונכט טסב ידי לע
 תורעמב איה הרדסב הנושארה הקתפרהה
 תא אוצמל ינור ךרטצי הבו ,תוירותסמה
 .ריעה לא ךרדה

 וז הנכותל ,ןירותסמלו םיכרדל רבעמ
 התוא תוכפוהה ,תויכוניח תורטמ םג שי
 ןיב :הל ודגנתי אל םירוההש הדמולל
 חותיפ ואצמת תויכוניחה תורטמה
 תחת הבישח ,ןונכת תלוכי ומכ םירושיכ
 דליה לע .דועו הנבה רשוכ ,םיצוליא
 ידכ ,המכוחב ויכלהמ תא ןנכתלו בושחל
 וינפב הביצמש תויעבה תא רותפל
 .הדמולה

 םידליל ןורקיעב תדעוימ וז הנכות
 רקיעב תצלמומ ךא ,10 ליג דעו 6 ליגמ
 םאתומ קחשמה .הלעמו ןגה ידליל
 םוש וב ןיאש ןוויכמ דחוימב הלא םיאליגל
 םידלי .ירבע בובידב וב לכהו ,הבותכ הלמ
 תודיחה תא רותפל ושקתי רתוי םינטק
 הנכותה תא ורתפי םהמ םילוהגהו ,קחשמב
 .רתי תולקב ילוא ,תולקב

 תרטמ .ומצע קחשמל - וישכעו
 לא בנראה ינור תא דיעצהל איה קחשמה
 רובעל ינור ךרטצי םשל עיגהל ידכ .ריעה
 םילפונה םיחופתה רעי ,ותיב ךרד
 - ןושארה בלשב .תוירותסמה תורעמהו
 ריעהל ןקחשה ךרטצי - ינור לש ותיבב
 .עסמל ותוא ןיכהלו ודייצל ,ינור תא

 תא רובעל ינור ךרטצי ,ןכמ רחאל
 ינור ךרטצי ,רעיה תא םייסל ידכ .רעיה
 ידכ ,ותדיצמ רעיה יבשותל תתל בנראה
 ינור ךרטצי ףא םימעפל .רובעל ול ונתיש
 לבקל ידכ ,רעיה יבשות םע תופלחה עצבל
 .םישרוד רעיה יבשותש םיטירפ

 מ-1 ו

 חיו

 בלשה לא ינור עיגי רעיה רחאל
 ךותב .תוירותסמה תורעמה - ןורחאה
 םיצפח ףוסאל בנראה ינור ךרטצי תורעמה
 יבשות לש םהיתושקב יפל םינוש
 םישנאה וחתפי ךכל הרומתב .תורעמה
 .עסמה ךשמהב ותוא וחניו ,ינורל תותלד
 אוצמל ינור שרדיי ,קחשמה תא םייסל ידכ
 .דובאה רתכה תא ול ריזחהלו ךלמה תא
 חתפי אוה רתכה תא לבקי ךלמה רשאכ
 ריעה לא תורעמהמ האיציה תלד תא ינורל
 .קחשמה םייתסי זאו -

 םיפסונ םיבושח םישגד רפסמ שי
 תנכות אוה ןושארה :קחשמל רשקב
 הרקמב עדימ ןתיתש ,תללכושמה הנקתהה
 .התוא רותפל ךיא ריבסתו ,הלקת לש
 תוקידב עצבל םג לכות הנקתהה תנכותב
 עצבת תינכותה .לוק סיטרכל המאתה
 רתוא םא עידות םמויסבש תוקידב רפסמ
 .םיפסונ םיטרפ ןכו ,אל וא לוקה סיטרכ

 486 ץלמומ) הלעמו 386 :בשחמ =
 .(הלעמו | <>

 איה תפסונ הדוקנ
 יפלכ הנכותה תודידי
 רכינ הז טרפ .שמתשמה
 אלמה ירבעה בובידב
 ךשומה ,קחשמה לכ ךרואל
 םגו ,קחשל םידליה תא
 תיטמוטואה הרימשב
 ןורתי דוע .האיציה תעשב
 הנכותה יכ הדבועה הנקמ
 עבצה תטישב תלעופ
 דואמ החונש ,ץחלו
 ןבומכ .םידליה שומישל
 שמתשהל ץלמומש
 .רבכעב

 קחשמב הקיפרגה
 היצמינאהו ,דואמ הבוט
 םיצפחה ,תויומדה .תרדהנ
 םיארנ םינושה תומוקמהו
 תשגרומו ,םיביהרמ

 .םיתנכתמה לש הלודג העקשה
 רכינ הזו ןיוצמ קחשמב לוקה
 דחוימבו ,תונושה תוניגנמב
 תועמשנה תויומדה תולוקב
 יאליגב םידלי .תיתימא הרוצב
 הנכותל םיקתורמ וראשיי 8
 דואמ ונהיי ,המויס דע ןמזה לכ
 .טעמ אל ודמלי םגו

 הנכותה לש ןורסיחה ,לבא
 - הלש רצקה םייחה ךרוא אוה
 עובש ךות לכוי ,קחשמש דליה
 חוטב אלו קחשמה תא םייסל
 .רזוח שומיש וב השעי אוהש

 :תכרעמ תושירד

 .הלעמו טייב הגמ 2 :ןורכיז

 .םייונפ הגמ 15-כ :חישק ןנוכ

 .הליגר תוריהמ :62-א0)\/

 .(טיב 16 ץלמומ) טיב 8 :לוק סיטרכ

 .רבכע :תונוש |
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 20 :ןיינע

 ,ןכ ?ריחמה תא הווש
 .םימיאתמה םיאליגל
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 םייונמ תקלחמ \\/12 דובכל
 51114 דוקימ .קרב ינב 2409 .ד.ת
 16.00 - 14.00 תועשה ןיב ,03-5702654 :'לט
 .ז'וול יונמ לע םותחל ינוצוב

 (לוגיעב ףקה) תונויליג 28 וא 4

 תונתמ תמישר

 זרא / ולוס

 ה

 ה

 .ןתלוש .בשחמ יקחשמל ןוחריה
 הרעה ים יד קפה הייז ילו

 ףוסה דע ךלש בשחמה לש פירטל סנכיהל ידכ
 ,םיכובמה ןיב דוביאל תכלל אלו
 שארה תא חותפלו זיוו חותפל ךירצ
 .שדחמ שדוח לכ

 | ץ.6 יקחתשמ 6.פ-אסאז יקחשמ
 .ךכ לכ ארונ אל ןוקרדהש דמלת דואמ רהמ ו 0 הקוטומ ןפלוא

 האיציו חתפ שי הרעמ לכל סליה ילובבס ב
 וקיימ ןטוקס כ6סה6(%88 ם
 .הלחתהו ףוס שי קחשמ לכלו 6 ב םיקמעמה וקח ם

 ( תויופידע רדס יפ לע תויורשפא 3 ןמסל שי )

 ת/שדחמ ינא ם ה/שדח יונמ ינא ם
 שח 1ש חש חש שש =מ שש יונוהללנכששש האח שאה 0/0/00 5

 כ נסה 1% ב יטרפו החפשמ סש

 שי = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ )| לע אה

 - --90מ ..227-7-----בוחר

 הע 107/70 = ₪ ₪ = ₪ 7 = ו

 - - - 'סמ זיוו ןויליגמ יונמ תויהל ת/שקבמ

 חייש 160 ךס לע האחמה תפרוצמ ל
 .תונויליג 14 רובע ןמוזמב

 חייש 290 ךס לע האחמה תפרוצמ ₪
 .תונויליג 28 רובע ןמוזמב

 י!סויסל חצנמ 5יט הצור

 \/[/ לש רבח סיטרכב הכזו יונמ וישכע השע

 .הללאל םייויוו םיסרפו תוחנה קינעמה
 :יארשא סיטרכב בויח תארוה ם
 (לוגיעב ףקה) סרנייד / טרכארשי / הזיו

 סיטרכה לעב םש
 חת | האמ | מ | שאמה | שפמ | הא | ה א. א. ==

 ------רדדדחחחד תבותכ

 | | ו --רדדרדדדדדדהה )פלט

 = 0 0| ₪ ----- א א ו ז.ת רפסמ
 -- המ חנה ה | 8 2-5 = ₪ דע ףקותב

 2 ימרכ תגצה 9 ו[ שא (-ודרהה-777- סיטרכ רפסמ
 - ִח / לש החנה הנקמ - . .- ה 7-77 - - טיטרכה לעב תמיתח
 תשיכר תעב 9 בשחמ יקחש ורב : 4-ב בויחה יארשא סיטרכב - הרעה
 'גארימ ן ך-גאב תשיי [ .תיביר אלל סיווש םיישדוח סימולשת



 , ו הצרת דצ הזיאב רוחבל תונמדזהה ךל תנתינ ,הז שדח קחשמב

 ל 7 "לבא = תמיוסמ הדוקנבו ןמזהמ קלחב קר ןבומכ הרוק הז .קחשל
 ' וש /יםירוביד ,האלפומ היצמינא ?הפ שי דוע המ .והשמ הז םג

 תוניגנמ ,(תצקמב תוועמ םירבודה לש הפהש תורמל) פוטס-ןונ
 7" המ לכ :תומישמ ןומה ןומהו עפשב תויללח ,םידחוימ םיטקפאו

 , .יללח רוטלומיסב שורדש
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 ץוציפ :ומכ המישמ ךילע תלטומ ל .דרומ...
 ...םיסיסב

 יי
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 .פסאדאווא - 8 . \ ירש תעממב הל ךידצ שיש רוחה ךותב טנגמ איבחהל םעפב - 1פכד הפמב ץוחלל *

 טז ,קמא[00ד - 9 | | .הרי ל היינשה םעפב ,הפמה לכ הנושארה
 הז 4ז ₪ - זורחאה בלשל דוקה 4 םיציצעה לעמש המלצמה תא טיסלו 0 לפחב ו

 , ןורחאו | דוקו שיא לש ותעד תא חיסהל ידכ =* .הפמב םיצפחהו םירוציה לכ
 היהי רמושה .תוגרדמה לע םיחנומה

 וה - ול תחשל לבו .תשופחת דגנ הנגה תפילח - 1088 כ-5 * יזפ דעלא יראלו ,םישנה לש תוחתלמב זכורמ יוקיש םידייצל תתל ךירצ ,גלשה ותל - .הארנ יתלב תויהל - 15101 כ-1
 / . | | ו 5 ו |
 .רתוי קזח ףורגא - 1כממ₪ְסז ק-5 א 0 6 ₪ .דרב רדנ'תל םתוא תתלו םייעצמאה ך קחשמב חצנל ידכ ע רצ ,םירומיהה קחשמב חצנל ידכ =* .לער יצח

 תומוקמב רוא - כפא01020-ג =

 .םיכושח

 רטומלרפ יבוק

 תבכרה תוליסמ ןוקייט ₪

 לע ןכמ רחאלו 1 שקמ לע שקה =*
 .רלוד ןוילימ יצח לבקתו ,4

 הליפאב דדוב ₪
 - הלעמל לאמשמ ןושארה רדחב א

 תא ארק ךכ רחא ,רפסו הבור שפח
 שפח קחשמה ךשמהבו רפסה
 .הבורל תשומחת

 סנכיה ,הנישה רדח ירחאש ןורדסמב =*
 םא יכ ,האור התאש הנושארה תלדל
 רבשית הפצרה ןורדסמב ךישמת

 לע ץוחללו לזמה תסרפ תא קורזל
 היהי םש) העיבצמ איהש ןכיה
 .(ןופאה

 תא םישוע םא ,תשקה תדיחב =*
 םישועו םיעבצ ףילחמש יוקישה
 הז !!!הב קורשל רוסא ,תיקורשמ

 .םייוקישה לכ תא לקלקמ

 ז.אאספ 07 05 ₪
 םא לקורואה ןוקרד לש הרואמב *

 ןבאה תא היינשה המוקב םימש
 עיפומ ,םינוקרדה דחאב הקוריה
 תא םילגמש רחאל .ידוס רבעמ
 הב שיו ,ריקב החמוג שי רבעמה
 4008 007 רמואש קתפ
 החמוגב םיש - אנטםא א.

 ןכמ רחאל ,םלעית איהו ןויגפ

 תאצמש הרונמה תא קילדהל ידכ
 רצחהמ ןמש הב אלמל ךירצ ,ץוחב
 שי לאמש דצב .הלודגה הנוכמה לש
 םע שקה ,יאמג לש ןמושה ובו זרב
 .וילע הרונמה
 םיחקול ,הריבה תא גישהל ידכ
 תא תולמעתהה רדחבש הרוחבהמ
 ,הלש הזחה לע אצמנש גתה
 תא חותפל ידכ וב םישמתשמו
 ןימי דצב אצמנש ,ילמשחה רעשה
 תתל ךירצ הריבה תא .ןולמה לש
 ךירצ .רבב תאצמנש ידנגרוב תרמזל
 ןותחתה דצב החתלמל התיא תכלל
 םשמ .הנואסל ךכ רחאו ךסמה לש
 .הלמש תחקל ךירצ
 םיחקול טרא ליבשב םירורפג
 .רבבש הספוקהמ

 יאב ףדצהמ הנינפה תא תחקל ידכ =*

 תא םידרהל תוסנל ךירצ ,אלפה

 רפסב האירק ידי לע ףדצה

 אוה רשאכ .היירפסהמ םממעשמה

 .הנינפה תא ףוטחל ךירצ קהפמ
 יאב םיחתורה םימה תא רובעל ידכ =*

 יאמ אופק דרו תחקל ךירצ ,היחה

 .םימל וכילשהלו אלפה
 המוחה לעש רוחה תא סופתל ידכ =*

 אבחתמ אוהש רחאל ,אלפה יאב

 לילחב ללחל ךירצ ,תוינמחה ירוחאמ

 .תונחהמ
 לע שמתשהל ךירצ העיבצה םסקב =*

 .ןומראה לש ידדצה ריקה

 תוינש 5 ךל ןתונ ןומראב רמושהשכ =*

 ךילע ,ןומראל ךתרידח תא ריבסהל המ לכ תא חבטמב הרוחבל תתל שי ץחל ,גתמ םש שי .הנימי בבותסה .תומת התאו
 ןטלוסה לש בתכמה תא ול תתל ,חרפ ,םולהי :תורוחבה לכמ תפסאש ךל הלגתי הרזחב בבוסת םאו וילע םוחתל ררדה - המיטלוא ₪

 .ונחלוש לע היהש .תקלוד הרונמו הינפמש ,דימצ אוהו וילע םג ץחל - גתמ דוע התל ךרדו ₪
 איהשכ ףוחהמ תחקלש הרונמה תא לע ץחלו הנימי בבותסה זא .םלעיי 1

 אל המיטלוא יקחשמ לכבש תורמל =
 ,בייח אל התא םא גורהל יאדכ
 תא גורהל ךירצ התא הז קחשמב
 שי יכ ,ןוירשה םע לבלובמה ןקזה
 לכותש ךכל םורגיש םסק קובקב ול
 ותיא סופתל חילצת םא ,ןאכ .ףחרל
 ךל ריבסהל יושע אוה ,םדוק החיש
 םוקמב .הזכ קובקב דוע שי הפיא
 רשפא לבא ,הלוענ תלדה אוהה
 ןיא םא םינזרג תוכמב התוא ץורפל
 .חתפמה תא ךל

 םטול יתיא

 היהיו הלאמש בבותסה .גתמה
 .םלעיי אוהו ותוא ץורפ ,לוענמ
 בבוס ,גתמה לע ץחלו הנימי בבוס
 הב םיש .החמוג ךל עיפותו הלאמש
 בבוס ,םלעית איהו הליגמה תא
 זא ,לאמשמ גתמה לע ץחלו הנימי
 ןויגפל ליבומה ידוס רבעמ חתפי
 .פ 6 641,5-ל תתל ךירצש

 תזורחמה תא הציבב םישנאהמ בונג *
 דונע ,אונפצ 0 דאזדה-ה איה
 ךל ןתי אוה - בכרל ךלו התוא
 .פגנא תא תוארל

 הנבי ןג ,ןשוג ןולא

 ותואש ,רורפגב םיקילדמ ןמש האלמ
 .זגה תכרבב םיקילדמ
 ,הנוכמב תאצמנ ימאג רשאכ
 םיילרנימ םימ הליבשב םיגישמ
 דיל םיאצמנש םישגמה דחאמ
 .םירדחה
 שי ,רישל קיספת רבב תרמזהש ידכ
 ןמיס תשיקנ ידי לע טוחה תא קתנל
 .התיא רבדל יראל לכוי תעכ .דיה

 קירא ןייטשרוב

 דא כ] 35 ₪
 :1-20 םיבלשל םידוקה

 ישילשה גוסהמ םיפיט
 ןויליג לכב ונקסעתה םויה דע

 ונמסרפ םג םימעפלו 06-ל םיפיטב
 םיגוסמ היזיוולט יקחשמל םיפיט
 .םינוש

 גוסמ םיפיטל רעש חתפנ בורקב
 לאוטריול םיפיט - ירמגל רחא
 םג ?אל המל ?שי המ .יטילאיר |

 םינומחתו םיפיט תצק ולאה םיקחשמב
 .רוזעל םילוכי |

 ונילא עיגי ,םיפיטה ןמ דבכנ קלח
 המודמה תואיצמה זכרמ תלהנהמ
 הוז .תזד - 1 * 2 הידנריק ₪  םא לבא ,ביבא לתב רטנס ףוגנזידבש |

 ויש תרועה ירו .אספואםגס - 2 * 1 0 ₪ קובקבב חורה תא אולכל ךירצ =* םילוכיש תועצהו םיזמר שי םכל םג
 וחליש - (םכנויסינמ) םירחאל רוזעל לש םופ ו ישא

 ושר .םתוא םמיפל המשמו רנילא םתאא | ו - .קצ גאוזזכ - 3 * ע םילכתסמ םא ,תוציבה םע בלשב =* .ףוג הל אוצמלו
 א .58קחזאא - 5 * אצמנ םיצחה ינש לש םתובלטצהב חירבמש יוקישה תא תושעל ךירצ | ישמע || וייל זס - 4 * .םיצח ינש םיאור ,הלעמלמ הפמה ,הרעמב רבכעה תא חירבהל ידכ א

 %- [4כ



 םלדיא דוד :תאמ

 .,ריווא ירסח םיחרי לעמ ףחרמ התא
 םחלנ ,םימה םלוע לש םילגל תחתמ ללוצ
 הדשב םישלופה תוחוכ תובבר דגנ

 ךותב קרבכ ףע וליפאו ,םידיאורטסַאה
 ,ןיינב וא הלודג תיללח לש 'היתונורדסמ < ="

 ,םינטנטק םילייחמ תוקמחתה :ידכ ךות = >>
 םגדמ םילודג םיטובורו םירצ םירבעמ

 :ךרדב םיבצינה (םוכ-209
 תיפוסה ותסרג תא ומילשה ףוס ףוס ,ןכ

 ורביד וילע האתממאס קחשמה לש
 לש ויטרס לע רשאמ םימעפ רתוי
 "אֶל ללכב אוהו - רגנצרווש דלונרא

 | . הרטמכ המצעל המש ₪12 תרבח .בזכאמ
 תיעונלוק תיללח הרפואי ףוציל <

 השגרה םע יברק רוטלומיס ו'תישפוח
 רשא ,תויקחשמו קחשמ תונוכמ לש
 קוידב אוה אתא אס .יתימאה םלועה < | לש םייזיפה תוחוכל תסחייתמ הניא

 .וצר םהש המ
 וניה זצפמאאס ,ימשר יתלב ןפואב

 הארנכ .קַז6 קחשמה רופיסל ךשמה
 דגנ ומחלנ שונאה ינב ,הז ינפל בר ןמזש
 זמזב ,םיער םי-אםאאסא לש 'תובבר
 יהשא ,הבונ רפוסה בכוכמ וחרב םהש
 תכרעמ לכ םע דחיב ץראה ירודכ תא ףרש
 ,לזמה דצמ בידנ עויסב .הנשקה שמשה
 םישלופה םויא תא וקליס ,וחצינ םה
 שמשה תכרעמב החטבב םהל ובשייתהו
 וקיבדה םי-אםא אסא-ה לבא ,השדחה
 םוקנל םתעדב םישוחנ םהשכ ;םתוא
 תוסובתה לע םדמ הבוקע המקנ
 .רבעב םהלש תושיבמה

 רתויב בוטה סייטה תא םלגמ התא
 תויצרופורפ לעב רוביג ,תושונאה לש
 סוחד אוה וליאכ הארנ. רשא ,תונושמ
 :ךירדתב .הבוהצה ותפילחב תיטמרה

 דמול התא ,ןושארה יעונלוקה
 ךתיב .לע הפקתה םיניכמ תםאאסא-ש
 לועפל תורשפאה ךידיב קר ,ןבומכ .שדחה
 סורהל ,םישלופ לש תוקהל סיבהלו דבל
 םאה תויללח תא רזפלויםהיסיסב תא
 הז לכ תא תושעל לגוסמ התא םא .םהלש
 :ךל דובכה לכ ,ןונגס םע תאז תושעלו

 אתפתאס ,א-ונאס קחשמב .ןמכ
 הסנמה הנטק םישנא תצובק לע רופיס אוה
 תגצה ירחאו לוכי-לכ ביוא םע דדומתהל
 שולשמ תחא רוחבל לוכי:התא ,החיתפה

 :;קתשמה תא קחשל רשפא ןהב םיכרד
 וז ךרה ,זמרמ םשהש יפכ - א

 ריהמ תוברק קחשמ םיצורה הלאל תדעוימ
 בכוכ: רוחבל;ךילע .הלילע םוש אלל
 תוברק לש הרדסב קחשלו שמשה תכרעמב
 וא .תונוחצינב ךרוצ ךל ןיא ..הכרעמהמ
 טושפ .תובושחו תולודג תומישמ עוציבב
 .ךהדב רבד לכ ץצופו סוט

 האוושהב - םצסטדזסאהתצ -
 קלחב סוטל-וז ךרד.ךל תנתונ ,התמדוקל
 תומישמ לש הרדס םע ,קחשמה לש םלש

 תחא-הרטמל תוליבומ רשא תונטק
 תשרוד וזיהיצפוא ,ןבומכ .תילבולג
 לש ץוציפה רשאמ זופיר רתוי הברה
 הניא איה לבא ,גא06 005-ה תייצפוא
 ""ה?צפואה .לש ךוביסה תמרל תברקתמ
 .סזאם(ידסש'5 6017 ,הנורחאה

 - הכרעמ הניה - 1670/58 טד
 יקחשמב ומכו ,האלמו תללוכ
 הב החלצהה ,וזא6ש סאו גאסמא
 <;תוברקב ךלש םיעוציבה תמרב היולת
 קחשמהו ,תמיוסמ המישמב .בוט היהת
 םא לבא ,ןוחצינל ךרדב ךתוא םדקי
 תושונאל שוכרל לכות ,הב לשכית
 םג .ןודבאל ינוויכ דח סיטרכ הידידילו
 תוליעפב םייולת ןולשיכה םגו החלצהה
 .םאתהב תחתפתמ הלילעהו ,ךלש

 לכ ינפל ,רחבת המב בושח אל
 ריכב ןיצק לש הכרדה לבקת המישמ
 - וזה תיעונלוקה החישה .היצרדפב
 ינא םינשי ינוידב עדמ יטרס הריכזמה

 - םישולשה תונש לש הלועפ סקימוק
 .קר אל תשמשמו דואמ תיתריווא
 לכל בצק תנתונ םג אלא ,הרבסהל
 ךלש ובה ,לשכית םא .תודדומתהה
 וחבשי רוביג היהת םָא .ךילע קעצי
 .יופצ ךכילכ .ךתוא

 דצה תא הארת התא ךורדת לכ ףוסב

 ל 6 ..ש .:ןורחאה

 תה םינוגילופה |

 אס לש םיניוצמה תולוקה

 | < תוסיטל קר לבגומ אל התא .תיתועמשמ =
 ות לא ל תונמדזה ךל שי - ללִח
 = וליפאו םיבכוכ ינפ לא 'תדרל ,םינייוולה =
 .תיקנע תיללח ךותב ריווא תוברק עצבל =
 . תורטמ לש תחא הרדסמ רתוי שי תו

 תא אצומו לכה חכוש התא ,ךכמ מר 0
 ןמזב ,העש יצחכ יהחא בהקב עוקש ךמצע =

 ךומ 07163788 קתשמב תומישמהש

 .תפאאסא-ש חוויד לבקתמ ,לשמלי
 םימה םכוכ לע הפקתהל. םיצבקתמ :

 ןגהלו םהלש יפקתהה חוכה תא רוצעל ידכ

 5 'ִּ + -+ ] ו יח [> "ל
 4 , . \ ₪ ְ ל 6-5 5 -- -" יד :

 עו ל 0" הן 2 ואו 0 לש יש | א-ה 2 [ד ן % ! , = < == 3 . 1% - ,
 ?' ==( % " + 4 , 2 . - ו . ל-2 ו-ר 2 0

 "א ₪ וש :* . , % : % 0 4 * | שש . = .
 -א 29 + יש ₪ = =

 ש \ל-יט שי אפאש0א-ל .ינשה
 לש" תישופיח תויללח עברַאש. .הלגמ =
 . .רוצעל-ידכב .תויללח 20 וחלש אאא =

5 

 < .ןוחצינה לש בג לע 0% אוה רשאכ

 לש םי רואיתל רובענש לנפל

 ברקה ןמזב םוילוו + ריבגתו םתוא עמשתש
 .?תימאה רבדהמ קלח התאש השגרה לבקת

 תיט נמוטוא :התא ,"יביטקארטניא
 רשאכ קר תושעל ן תָיַנ הז תא .תפאאסא | ללה תליה ופ ה םילמה ללכ ךרדב .ןקפסל
 : אל לבא .טלחומ תויקחשמ רסוח תונייצמ
 4% ל הזה קחשמב רבדה.ךּכ

 דש ו "יקחשמב ומכ אלש
 0 " תומישמה אזאס 6ס0אגאפפא -ו
 ךות ,בכוכה לעמ סוטל בייח התא ןגלבה . הרוצב תוינוג-בר זאתפתא0-ב

 ףוסבלו ךלש םינבמה לע הנגה ,םישלופה
 ידי לע ,םהלש ירקיעה סיסבה לש הדמשה
 יזכרמה בשחמה ץוציפו וכותב קומע הסיט
 ,לק אל קסע .ולש

 תצק ,רמול ךיא ,םיארנ םייוכיסה םא
 ברקה תיללח תא ךל שי ךתחמשל ,ךדננ
 .(...קחשמה םש ןאפמ ,הא) זאפפתאס
 לא לבא ,רופא .תצק ילוא הלש הארמה
 יגוס השולשב הסומע איה - ןקנקב לכתסת
 םימגד השולשו ,תויללח ןיב תוברקל רזייל
 ינוניב ,רצק .חווטל) תייבתמ ודפרוט לש
 םילצפתמה םיליטל ףסונב תאז - (קוחרו

 ,תחא המישמב .תוקד 15 ךות תורמגנ

 םיחלוש ךתואש ןבומכו צפת תפמ]

. 
9% %< % 

 "חלש םיעונמה 5 תא אצומ התא -
 = .תוינש 60 ךל שי וז הדוקנמ .םתוא דימשמו < |
 = =.,.ללחב רזפתמ קסעה לכש ינפל קלתסהל <

 :לרחא .המישמה לש התליחת קר יהוז = =

 לש ראדארה יסיסב לש הדמשה ידכ

 הייריה ?רחא יש לאו . התא הלל עיגמ התא רשאכ .בכוכה ל םהלשמ לע
 | = לע תוקעצ ףטוח אוה םגו ,אתממ0 ומשו

 = הכמ- תי חנמ.רש א < עמשוממ לדופ לש םיפוטילו ,ןולשיכ לכ <
 =" תופקות ןֶה ,עורג קיפסמ אל הז םא .ךדעב <

 < התא :ןכלו ,בורקח תרושקתה ןייוול תא
 א  יםינפבמ-וילע ןגהל יִדכ וכותל סנכנ |

 5 .ללגרת קר והזש הלגמ התא ,לזמה עורל % תא ךייצ שי ,םיידמימ ת
 .- לףוקתל ןֶנוכתמ .םהלש ירקיעה חוכהו החסה < עגרב .1אתםאאס

 .סנכנ חתא קרבה תוריהמב .בכוכה ןגמ תא
 : *דגנ םחלנ התאש ןמזב .בכוכה לש לולסמל

 "הדוקפ לבקמ התא ,תוליגר תויללח -  טרס םושד קחשמה תספוק לע רשאכ

2% 

/ | 

 ₪ אוט הוכו חתותו <

 | | חמולהמל המוָדה
 7 רש < 9%

 ךרד ל ןתינ חסיט ימדמב מכ
 ,תיללחל ץוחמו-:ךותמ .תויווז ןומה
 קחשמ השעמליאוה [אעסתאס-וי

 סייט את. שי-ובש ןושארה היצלומיסה
 רתויב ץוחנה רבדה >ילאוטריו

 .םיינרדומה םירוטלומיסב |
 סייט לש םיגוס השולש תרזעב לש יתישופיחה תויללחמ תחא דימשהל < " ףפוה

 תכרעמ ,םיקשנל חוכ תופסות ,יטמוטוא =
 תומישמ 700-מ רתויו תללכושמ' טווינ

 -.תֶא ףיעמ 1אתמחאס ,עוציבל תוניתממה <
 יץיברמ ,המבהמ 7ז8 עת
 לש ויניעב לוח הרוזו .א-/1א6-ל
 .ואזא6 60 גאה

 ךתוא קתריש ;םיחדמ קחשמ והז
 טרסל ָרתויב בורקה" רבדה ילואו ,ירמגל
 ו פוע הארנש יביטקארטניא

 תיטיא"איה 00-ל השיגהש קר לבח
 תמירז תא ו הייטנ הזל א שי ךכ לכ

27 . 

 "'ההיוואה .תורמל ,לזמה עורל .קחשמה
 הקיפרגה םע הנוב קחשמהש הלועמה
 ₪ רובידה .,עונלוקה יעטק ,תידמימ תלתהח

 ףירצ התא ןיידע ;הקיסומהו ילטיגידה
 "ךות לא .תללצש ירחא תוינש 30 תוכחל
 תלת םלועש:ינפמ ,תיקנע רקחמ תיללח
 הזו .=:ןורכיזב תולעל ךירצ שדח ידמימ
 אל אוה קחשמהש ןבומכ .ןבצעמ שממ
 ןתינ לבא ,יפוד אלל ידמימ תלת קחשמ
 ןעמל עונלוק יעטק המכ לע רתוול היה
 = :תוקספה אלל םרוזה קחשמ

 ,וילא לגרתהל ןמז חקולש קחשמ ּוהז
 תצק וב עיקשהל ןכומ התא םא לבא
 הרוגא ףא לע רעטצת אל ,ךנמזמ
 :.ךתא קחשמה תא תבהא םא .וב תעקשהש
 ₪2 /טושפ רתוי תצק היִהְי אוהש תיצר לבא
 = < תוברק:םע .ךרובע קחשמה אוה אתםתאס
 הסיט ימדמ ןונגסב עקרק תופקתה ,ללח
 ,םיפעתסמ תונורדסמ ךרד תוסיט ןומהו
 קחשמל ,םיחתות תודמע לע:ירי ידכ ךות
 אוהש בלה תמושת לכ העיגמ ןאתפאאס
 .קדצבו - הב הכז



 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 לע ונעמש :ןטק יודיו ,לכה ינפל
 .ל"וחמ עיגה אוהש ינפל דוע הזה קחשמה
 ונחנא) םיבוט אל םירבד וילע ונעמש
 םא ונטבלתהו ,(ראות תולמב םיצמקמ
 : ונעגה רבד לש ופוסב .וילע בותכל ללכב

 םיאכז םתא ,ערל וא בוטלש הנקסמל
 םג - ץראל עיגמש קחשמ לכ לע תעדל
 םירבד לש םלש דומע אלמי הז םא
 .םיילילש

 !ןכ6הוסהפ(2466 ?קחשמ הזיא

 יבגל רתויב תחלצומה האמחמה תא
 םיעצמאה תוכזל ףוקזל רשפא קחשמה
 ואדיו תטלק םע עיגמ אוה - וילא םיוולנה
 רצק רופיס האיבמה ,תוקד 20-כ לש (!!)
 תא ותיא ולבקת ,ןכ ומכ .קחשמל המדקהכ
 ובבותסת הבש ,ץראה תפמו ריעה תפמ
 רפס לש יפוי םג ולבקת .קחשמה ךשמב
 .הכרדה

 התא וילא ןטק קדנופב ליחתמ רופיסה
 תא הנורחאל אצמש רקוח אוה התא .עיגמ
 תניפב אצומ התא .המוסקה ברחה תידי
 םוכס תרומת - ןכומ רשא ןקז קדנופה
 המכ דועו ךלש ןועשה ,ךפסכ לכ) עונצ
 םידשה רעש" לע ךל רפסל - (ךרע יצפח
 תא ליעפהל הסנמ התא ."םונהיגל

 כ8[  0%

 ו דו
 לכ תא םשורו ,(עקתנש) ךלש לוקמשרה
 דע הקספה אלל ךלש סקנפב םיטרפה
 ןאכו ,םלענ ןקזהש הלגת רקובב .רקובה
 .ךעסמ תא ליחתמ התא

 רצקה רופיסה לכ ,יתרמא רבכש יפכ
 ואדיווה תטלקב הפי הרוצב עיפומ הזה

 .(תילגנא תרבודהו) קחשמל תפרוצמה
 תפוקתב שחרתמו רומוהב יושע רופיסה
 ןועשה תואצמיה םצע) םייניבה ימי
 ןוויכה לע םיעיבצמ לוקמשרהו
 .יללכה יטסירומוהה

 קחשמכ יושע ומצע קחשמה
 "םינוקרדו םיכובמ" לש ןשי תואקתפרה
 תא איבהל רשפא המגודכ)
 36 01 16 3601006 ,קסס] 0[ 6

 רתוי תמרה רחאל .('דכו ודנטנינ לש הדלז
 םיחוטב ונייהש םושמ ,תחא הבגמ
 ונשפיח ,םלועהמ ודחכנ הלא םיקחשמש
 טושפ קחשמה יכ ,וניליגו היעבה רוקמ תא
 לש תוחתפתהה בצקבו !!!1992 ...תנשמ
 ותנכת וליאכ הז ,ונימיב בשחמה יקחשמ
 .םייניבה ימי תפוקתב תמאב ותוא

 סחייתהל ונלחתה ,תאז וניליגש רחאל
 תמר תא דירוהלו תונחלסב קחשמל
 םש יא התיהש ,המרל הרזח ונלש תויפיצה
 .'פ2-ב ,קוחרה רבעב

 השעמל איה קחשמה תקיפרג ,ןכבו
 וא םירדחה לעו הלעמל רוביגה לש טבמ
 םירבדה לכ .בבותסמ אוה םהב תובוחרה

 .(םירחא םישנא ,דויצ) הלעמלמ םיארנ

 הב ,החיש תבית תאצמנ ךסמה תיתחתב
 התא םהב םירבדהו םישנאה םיעיפומ
 תעשב ומכ - ךלש תוחישה לכ .לקתנ
 רגית תאירק וא ןילוח תחיש ,דויצ תיינק
 ןפואב ריכזמ קחשמה .וז הבית ךרד תושענ
 לע םיססובמה ,םיקחשמה תא בוש הז
 .דואמ םיצופנ ויהש "םינוקרדו םיכובמ"

 רופיש הארנכ ורבע קחשמב םילילצה
 ,עקר תולוקו הקיסומ םהל הפסונו ,םיוסמ
 תדחוימ הרוצב ףיסומה רבד הב ןיא םלוא
 .קחשמל

 המיאתמו תכבוסמ קחשמה תלילע
 איה .םויה םג "םינוקרדו םיכובמ" ינקחשל
 הבישח ,(הלודג ריע יהוז) בר רקחמ תשרוד
 (ונממ חורבל יתמו ברקל תאצל יתמ) הנוכנ
 :ןוגכ ,םינושה םימרוגב תובשחתה ןכ ומכו
 ,ךירצ התאש דויצה גוס ,דויצה לקשמ
 החונמה ,םהב לקתנ התאש םישנאה
 םינקחשל םירכומה םירבדה לכו תשרדנה
 .הלאכ

 דעוימ קחשמהש דיגהל רשפא ,םויסל
 ,הז גוסמ םיקחשמ םעפ בהאש ימ לכל
 ןוויכמ ."ומלענ ןה ןאל" ומצע תא לאשו
 םנמא אוה ,"קיתע" תיסחי אוה קחשמהש
 לבא - םויכ םיקחשמה תמרל הוותשמ אל
 םיקיתוו םייניצר ,םיבר םינקחש ונתעדל
 ןוצרו בר ןיינע וב אוצמל םילוכי דחוימב
 ."םונהיגל םידשה רעש"ב רובעל

 הבכרפלמ תושירד
 הלעמו 386 :בשחמ

 218 :ןורכיז

 הליגר תוריהמ :62-א0או

 יוצר :רבכע

 וימאותו 5ס0טה6 30 :לוק סיטרכ

 םידיקפת :קחשמ גוס

 00 :הקיפרג

 70 ;לילצ

-0 70 
 5 ;יללפ

 יבהואל ?ריחמה תא הווש
 םיכובמ"ו תואקתפרה
 ."םינוקרדו

. 

.. 

₪ 

- 

1 

- 
1 
- 

 ו

 ה

8 8858 8 8 5,. 

 פוש

 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 הגגח םינש רפסמ ינפל
 ןיב עסמ" תארקנה העפותה
 המ .הלש 25-ה לבוי תא "םיבכוכ
 םינשה ןיב תלשוכ הרדסכ ליחתהש
 יטרס תרדסל ךפה ,1969-ל 6
 תב-תורדס 3 דוע ,תחלצומ ךשמה
 יקחשמ .יאוול ירצומ ףוס ןיאו
 .םהמ דחא םה בשחמה

 ו/ז2 לש תונושארה תורבוחב
 הרדס לע ססובמה קחשמ ונגצה
 םגש ךשמה קחשמ אצי זאמ .וז
 הנורחאל .םכרובע ונרקס ותוא
 לע ןושארה קחשמה ונילא עיגה
 .('כ-אאו

 קחשמ ותוא והז יכ ונבשח הליחתב
 תיארנ הפיטעה וליפאש םושמ ,(ןושארה)
 םיקחשמ ריבעהל םויכ לבוקמ ידו ההז
 ,6-80א1-ל םינוטילקת לע ויה רבעבש
 לע ןהו יזיפ ןה - םוקמב ךוסחל תנמ לע
 .חישקה ןנוכה

 לש הקיפרגה לע ססובמ ןכא קחשמה
 ססובמ ךשמהה קחשמ םג) ןושארה קחשמה
 ונל הנוכנ ןאכ לבא ,(הקיפרג התוא לע
 ללגבו ,25-ה לבוי ללגב הארנכ - העתפהה
 65 לע רתוי בר עדימ ןוסכא תורשפא
 לש םיירוקמה םינקחשה לכ ופסאנ ,דדוב
 קחשמה תא ובבידו - (ם-ל-ו-כ) הרדסה
 !וכרוא לכל

 תא ונעטית רשאכ ?ןיינעה תועמשמ
 תא רמוא קריק ןטפק תא ועמשת ,קחשמה
 תא) תירוקמה הרדסב ומכ החיתפה תולמ
 ,,תמדוקה הסרגב ומכ ,קלח קר אל ...ןלוכ
 תחוודמ תומד לכ ועמשת קחשמה ךלהמב
 תא ועמשת ,היאצממ וא היתולועפ לע
 תא דחא םיצקוע יוק'קמ רוטקודו קופס
 הלוכי אל איה" :קעוצ יטוקס תאו ינשה
 קריק רשאכ ,"ןמז הברה דוע הזב דומעל
 עונמה תקופתמ 110% טוחסל ונממ שקבי
 ."'זיירפרטנא" הניפסה לש

 תמישרב - קפס לכ היהי אלש

 ה שרר ג ח

 םיעיפומ ןכא קחשמה לש םיטידרקה
 םהיתולוקב םיירוקמה םינקחשה
 הז - ונל ונימאתו - קחשמב םהיתויומדו
 !!!ןומה ףיסומ

 תורמל ,קחשמה תא הנק אל רבעבש ימ
 אל הקיפרגהש ששחמ ,הרדסה תא בהאש
 המ עדוי ימ אל איה הלילעהו הז תא הווש
 תסרגב ותוא תונקלו וישכע ץורל לוכי -
 .ולש 62-ה

 םג ופיסוה הלועמה בובידל ףסונב
 תלד :ןוגכ ,םיפסונ םיטקפאו תולוק
 וא רשקה ירישכמ לש ףוצפצה ,תחתפנש
 םינוטופה תודפרוטו םירזייפה תוירי לוק
 הגיגח השועו הרדסהמ תורישי חוקל לכה -
 .םיינזואל

 םיזיוו ,םכל קיפסמ אל הז םג םא
 הלילעה זא ,םכתומכש םינררבו םיקנופמ
 תומישמ דוע ופסונו הבחרוה המצע
 ןה תונושארה תומישמה .ולוכ קחשמל
 ןה ףאו ,ןושארה קחשמה לש תומישמה
 היישותו הבשחמ תושרודו ,תולק אל ללכ
 .תירוקמה הרדסב תויומדה ןמ ומכ

 25 גוגחל תמלשומ ךרד וז ,קפס ןיא
 .העפותל הכפהש הרדסל הנש

 "םיבכוכ ןיב עסמ"-ב שדח המ
 ךרואב םיטרס השיש ירחא זא ,בוט

 הרמגנש ירחאו ,ןשיה רודה לש אלמ
 ,"אבה רודה :םיבכוכ ןיב עסמ" הרדסה

 תוירלופופו תונוע עבש רחאל
 הנורחאל אצי ,המיהדמ
 עסמ" ארקנה טרס (רבמבונב)
 בלשמה ,"תורוד :םיבכוכ ןיב [

 אוה השעמל .תורדסה יתש ןיב |
 רודה לרוג תא תיפוס םתוח [

 ליחתמו ,(םלוכל הרק המ) ןשיה
 .שדחה רודה לש םיטרס תרדס

 תרדס הכישממ היזיוולטב
 וא 3 ./ איה .תוירלופופ רובצל תבה

 ללח :םיבכוכ ןיב עסמ" תארקנ [
 רודה ןמזב תשחרתמו ,"9 קומע [%

 אלו ללח תנחת לע לבא שדחה
 ,ןכ ומכ .םינקחש םתוא םע

 השדח הרדס תאצל הרומא 1995 ראוניב
 הבו ,"ר'גאייוו :םיבכוכ ןיב עסמ" םשב
 .ללח תניפס לע השיא הנושארל דקפת
 ?אל וא העפות

 תכרעמ תושירד

 .הלעמו 386 :בשחמ

 1.18-ו ליגר ןורכיז 560% :ןורכיז
 .םאקהת66 (15) ןורכיז

 .פסמ6 3138ו6ז םאות :לוק סיטרכ

 .הלעמו הליגר תוריהמ :60-80או

 .הלעמו 05 5.0 תסרג ,רבכע

 הקתפרה :גוס

 :הקיפרג

 :לילצ
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 ףתושמ המ .הלאשב חתפנו
 ןד ,ישולב ןו'ג :םיאבה םישנאל
 ןגרב סידנק ,ייראמ ליב ,דיורקא
 " ןיטרמ ביטס ,(ןוארב יפרמ)
 ?סייצ יב'צו

 םלועב תצק אצמתמש ימל
 תומשה לכ ודיגי ,רודיבה
 תינכות - דחא רבד וללה
 תארקנה תינקירמא רודיב
 6 דאפהבצ אזסאד 1נצמט
 י עמשיי אל תירבעל םוגרת לכ)
 .(בוט

 20-כ ינפל ץורל הלחהש ,וז תינכות
 יצחו העשכ ךשמב הרדוש ,ב"הראב הנש
 לכב הללכו ,רישי רודישב תבש יאצומ לכב
 ןתואב סוסה לע ויהש תוקהלו םירמז םעפ
 "רושיק יעטק" קר ויה הלא לבא .םינש
 .םינוכרעמה - יתימאה רבדל

 םיחרוא ופתתשה תינכות לכב
 ךרדבו ,םינוכרעמב ופתושש םימסרופמ
 לע תודירי וללה םינוכרעמה וללכ ללכ
 .םהל וסחויש םימוסרפה לעו םמצע
 :דובכ הז םויה דע לבא - אל וא ונימאת

 םג המ .וזה תינכותב ףתתשהל לודג
 .םיהובג הלש הייפצה יזוחאש

 תויומד םג וללכ וללה םינוכרעמה
 ,רודיבה םלוע לש הקיסלקל וסנכנש
 ןו'ג) זולב םיחאה :ןוגכ ,ונילא דע ועיגהו
 ילב) םידשה יחסכמ ,(דיורקא ןדו ישולב
 יטרס תרדס לכו (דיורקא ןדו ייראמ
  ביטסו סביי'צ יב'צ) אגוגסתא] 1.גתוקססת
 .(ןיטרמ

 םגו ,םיאקימוק לש שדח רוד םק ,םויכ
 ןיידע םה ,ונל םירכומ ךכ לכ אל םה םא
 ינש הדגא רודל םיכפוהו דואמ םיחילצמ
 :תויומד יתש רבכ ועיגה ונילא .ב"הראב
 ,השקבב ."ןיוו לש ומלוע"מ תראגו ןיוו
 .תינכותב ןכרד תא ולחה הלא תויומד

 ,םיאצמנ השדחה 02-ה תליבחב

 םיעטק ללוכ דחאה :םיקסיד ינש ,השעמל
 ללוכ ינשהו ,תינכותה לש ירוקמה רודהמ
 הפוסא ללוכ 62-ה .יחכונה רודה תא
 לש הקיחצמ דואמ ,דואמ ,דואמו תחלצומ
 ,תינכותה ירבח לש םיריש ,םינוכרעמ
 ,תוכחוגמ תוידוראפ ,תופיוזמ תומוסרפ
 יקזבמו םיינקירמאה םיאישנה לש םייוקיח
 תושדח וגילע אל) םיקרבופמ תושדח
 .. 0 ;הלאב

 םירצק םינוטרס תרוצב גצומ. לכה
 עצבת תינכותה) ואוהוסו\< תחת םילעופה
 יוניש ללוכ - השורדה הנקתהה לכ תא
 = הרוצב ,(0ַד08אמ0.841-ה ץבוק
 - .דואמ רורב לילצבו תפטוש

 תנמ לעו ,תבכרומ הנכות התויה םצעמ
 ,הבוט הרוצב םיגצומה םינוטרס קפסל
 האר) התצרהל תיסחי הקזח תכרעמ השורד
 9 יוצר ,ןכ ומכ .(תכרעמ תושירד תלבס
 תא ןיבהל ידכ הבוט המרב תילגנא תעדל
  ?עטקה המ תרחא .תוחידבה לכ

 םינקחשל דעוימ אלש 6 םנמא והז
 ןונכת וא םירבד שופיח ,םיצוציפ םיבהואש
 = תוחידב בהואש ימ לבא ,םיליט תופקתה
 . םוטה לש ףסואה תא ןאכ אצמי ,תוחלצומ
 םינוכרעמ לש ץראל עיגהש רתויב

 - רומוהה לש הקיסאלקה ילוא יהוז .םיינקירמא
 = .תונורחאה םינשב ינקירמאה רודיבהו

 םירבדה דחא

 לוכי אוה יכ הדבועה ₪
 ק6 םאות לע םג ץורל 2

 אלל - שוטניקמ לע םגו ₪
 דחוימ ןנוכב ךרוצ םוש ||

 ןכל ,תדחוימ הנכה וא
 האנה בסהל לוכי אוה
 .תומלועה ינש ישנאל

 .ונהית זא

 .הלעמו 486%א :בשחמ

 ןוויכמ) םומינימ 4א18 :ןורכיז
 ןיא \/ותשסומפ-מ תלעופ הנכותהש
 .(ןורכיזה גוסל תובישח

 יוצר) הליגר תוריהמ :02-א0או
 .(הלופכ תוריהמ

 6סטמ6 3500]3ז !הבוח :לוק סיטרכ |
 .וימאותו

 .רבכע :תונוש

 : איה ,הזה 60-ב םיבוטה
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 חטשב בבותסמ
 לש ותניפ רובע ונלביק ,ןורחאה ןמזב

 ןפואו ויתודלות לע תולאש הברה ,זיוו ר"ד
 ,הרקמב .60-808%8-ה לש ותלועפ
 לש תחא ,תורדהנ תובתכ יתש םג ונלביק
 אריפש ריבד לש תחאו וכעמ שונ רורד
 תובתכה יתש .אשונ ותואב קוידב ,ןולוחמ
 םישגד ןהמ תחא לכבו תמאב תוניוצמ
 ונגזימו ןהיתש תא ונחקל ךכל יא .םינוש
 .רוטקודה לש ותכרבב ,תחא הבתכל ןתוא
 .םכינפל האצותה

 תא רוטילקתה ספת תונורחאה םינשב
 ותוא ארקנ ךכ) ליניווה יטילקת םוקמ
 תיישעתב ,םירוחשה (יטסלפ רמוח
 לע רוטילקתה תפדעה .תימלועה הקיסומה
 רוטילקתה ירהש ,תנבומ ןופיטפה ינפ
 חונ - לכל לעמו רתוי דימע ,רתוי יתוכיא
 הכפהמ ללוחל םייאמ 6 2-800א1-ה .רתוי
 .םייתיבה םיבשחמה קושב המוד

 ?לכה לחה דציכ ךא

 תרבח ףתושמב ואיצוה ,1982 תנשב
 רפסה" תא ,ןפימ ינוסו דנלוהמ ספיליפ
 הדובע לש םינש 6 רחאל ,"םודאה
 ינכט טרפמ ללכ הז רפס .תפתושמ
 םיללכ עבק רמולכ ,עמשה רוטילקתל
 הנבמ ,בוביסה .תוריהמ ,לדוג יבגל
 .המודכו רוטילקתה

 תורבחה יתש ומסרפ ,רתוי רחואמ הנש
 טרפמב קסע רשא ,"בוהצה רפסה" תא

 %- )כ

 :6-80%-ה ירוטילקתל ינכטה
 בר עדימ ןוסחאל םידעוימה םירוטילקת
 .םיישיא םיבשחמל לוזו

 ,סס-80₪1-ה יריחמ תדירי בקע ,םויכ
 ןתינ .דואמ ירלופופל רוטילקתה ךפה
 לש גוס לכ םירוטילקת יבג לע אוצמל
 םיקחשמל דעו הלעפה תונכותמ ,הנכות
 איבה םירוטילקתב רבוגה שומישה .םינוש
 ןהש ,הידמיטלומה ימושייב הפונתל
 ,תינמז וב םישוח רפסמ תוליעפמה תונכות
 םויכ .עמשו ואדיו ,היצמינא תועצמאב
 לש המילש הינופמיסל ןיזאהל ןתינ
 ואדיו ןוטרסב הייפצ ךות ,בשחמב ןבוהטב
 ,ןיחלמה לש וייח רופיס תא ללוגמה רצק
 ,הקיסומב רצק רועיש לבקל ןכמ רחאלו
 תולוקבו תבשחוממ היצמינאב שומיש ךות
 .םיישונא

 ,ףסונ םיהדמ רצומ וא ,תרחא המגוד
 הידמיטלומה ימושייב שומיש השועה
 אוה ,םירוטילקת יבג לע ץפומו
 הב ,בומיסא לש האלמה הידפולקיצנאה
 םיכרע תילוק-רוא הרוצב תווחל ןתינ
 תא הלענ רשאכ .םימלש םיידפולקיצנא
 ואדיו ןוטרסב הזחנ ,לשמל ,"םיכות" ךרעה
 תא עמשנ עקרבו ,םיכותב קסועה רצק
 בומיסא קזייא לש ולוק תאו םהיצויצ
 ,םייח םה דציכו םיכות םהמ ריבסמה

 אלולש םיניבמ םתאש הווקמ ינא
 התיה אל ,62-8088-ה ירוטילקת

 ןכש ,הידמיטלומה תיגולונכט תרשפאתמ
 לילצו ואדיו ,היצמינא םיליכמה םיצבקה
 םלש חישק ןנוכ וליפאו ,דואמ םילודג םה
 ךרואב ואדיו ןוטרסמ רתוי ליכי אל
 ...ינוניב

 םניא הידמיטלומה ימושיי ,תאז םִע
 ירוטילקתב השענה ידיחיה שומישה
 רוטילקתב ףסונ בחרנ שומיש .6כ-א0סאו
 רשוכ .ילולימ עדימ רוזחיא םשל אוה
 רשפאמ ,רוטילקתה לש םוצעה לוביקה
 לארשי לש אלמה םינופלטה רפס תסיחד
 .דחא רוטילקתב (תומש 1,700,000-כ)
 תוידפולקיצנא ,םיקוחו ןיד יקספ יפלא
 םיטסקטו שדוקה יבתכ לכ ,תומלש
 ךותל םויכ םיסחדנ ,םירחא "םידבכ"
 .םידדוב םירוטילקת

 שומישה ,ונבתכש המ לכ תורמל
 ןבומכ אוה םירוטילקתב רתויב בחרנה
 ואצי רבכ בשחמ יקחשמ יפלא .םיקחשמל
 תושדח תואסרג םהיניב ,60-80₪%1-ב
 םיקחשמו ,םינשי םיקחשמל תורפושמו
 .60-א0א1-ל תורישי וחתופש םישדח
 תויורשפאב שומיש םישוע הלא םיקחשמ
 םה ןכ לעו ,6-א0%1-ה חתופש תובחרנה
 ימושיי םכותב םיבלשמו רתוי םיכורא
 םניא הלא םיקחשמ ,תאז םע .הידמיטלומ
 יבג לע םיצפומה הלאמ רתוי םירקי חרכהב
 .םיליגר םינוטילקת

 הלמה :רצק רבסה םכל עיגמ ,עגר

 ץכ יזייד :תאמ

 506 קחשמה
 קחשמ וניה ,א אא 86
 םג וב קחשל ןתינ רשא שדח
 םימדוקה םיקחשמה ינש תא
 גוסמ םישגפמ' תרדסב
 ףיסומ אוהשכ ,'ינרקודה
 םיבלשו תושדח תויומד
 קחשמה .םינשיה םיקחשמל
 אוהו ,ולשמ הגמ 18 ספות
 לש ואוב לצ זירכמ
 עשופ רבעשל) אאצא%58
 (80%א]16 3 קחשמהמ ההות
 ןמזב ,תקחשמה תומדכ
 לכ אל דחא ףאש ,1411.5-ש
 תרובחל ףרטצמ ,בהא ךכ
 יקחשמ לש 'רבעשל םירוביגהי
 .הלודג הדיבא אל .תונוכמה

 אאש6א₪5,1-לש ןמזב
 תוחוכ לש בחר רתוי רחבמ שי
 ,50%16-ל רשאמ תולוכיו
 גרבתהל לגוסמ אוה רשאכ
 תרזעב ףחרלו תולעל ,הטמל
 ךרד ךלוה אוה הב ךרדה ,וידי
 ,50%%16 לש וזמ הנוש קחשמה
 קחשמ םצעב רצונ ךכבו

 םאתהב ,ירמגל רחא

 .רחבתש תומדל
 הצור אל התא םא

 ,אאש6א₪8,1 תא קחשל
 ןמזב .ךלש בגה לע רומש
 ידי לע לעפומ אוהש

 | | רזוח אאטא₪5,1 ,בשחמה
 םע ולש הנשיה תירבל

 קינטובור רוטקודה

 לש וייח לע השקמו ,עשרה
 רגתאה ,ליגרכ .0 6
 אב קחשמה לש ירקיעה
 ,םיבלשה יפוס לש םיסובהמ
 :תונוש תורוצ םילבקמה
 ברקעו ןזרג הפינמה תצלפממ
 דעו ,ךורא בנז לעב ינכמ
 ודובכב קינטובור רוטקודל
 תונוכמה םע ומצעבו
 ומכ אלש .ולש תואלפומה
 0:6 2 רקחשטפמב
 ונניא 741125 ,500%16 3 -ו

 עגרב ךל רוזעל ידכ ןאכ
 םיליהתמ םיניינעהש
 .ךבתסהל

 תומד אוה 5016-ש ןמזב
 קחשמב ירקיעה ףיכה ,הביבח
 תורזופמה תונכסב אצמנ הזה
 יננכתמ .םיבלשה ינפ לע
 הדובעב םרדגמ ואצי קחשמה
 ןכלו ,הזה קחשמה לע
 ןומה םיפצמ 50א[6-ל
 .םיינשדח םילושכמ

 וב קחשל בוט ךכ לכ ,בוט
 ההובג ךכ לכ אל רגתאה תמר -

 קחשמה תא קר ךל שי םא
 וילא רבחת םא לבא ,ומצע

 לש םימדוקה םיקחשמה תא
 בוטה קחשמה והז 06
 שוכרל ןתינש רתויב
 רבוע התא רשאכ ,הרדסב
 לש ותומדב התוא

 יכישמת לא .א אא 656

 והז - הגפ תרבח ,רתוי
 הרדסל רתויב בוטה םויסה
 .תחלצומה
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 רוצ-ןב ףחש :תאמ
 יקחשמ לכ לע םתרבג רבכש םתבשח

 ?רתויב םישקה לע וליפא ,הקתפרהה

 בורק יכה קחשמה תא םתיארש םתבשח

 רבכש םתבשח ?המודמ תואיצמל
 ונחנא םג - ?ירשפא רבד לכמ םתבהלתה

 .ןפוא לכב ,וישכע דע ...ךכ ונבשח
 חרי תחת" קחשמה תא ונלביק רבכמ הז

 ונחנאו ,(ז!תשסז ג א1[![ות8 \[ססמ) "ינלטק

 ימי המכ רחאל ,ששואתהל םיסנמ ןיידע
 רבעמו) בטיה יושע קחשמב רבודמ .קחשמ
 ,לילצ ,הקיפרג :תוניחבה לכמ (ךכל
 .הלילע - בושח יכהו היצמינא

 סקט שלבה תא גיצמ ומצע קחשמה
 יש ו ]|
 "םידאממ תונורכיז"ו "םעזה תובוחר"
 תומש תחת וקווש םה ץראבש ןכתיי)
 .(ללכב םא ,םירחא

 תונש לש השיג לעב שלב אוה סקט
 תובוחרב לעופה ,תוליפאה 40-ה
 ,ריעה .םייפלאה תונש לש וקסיסנרפ-ןאס
 הלבס ,הלא םינשב םלועה ראש ומכ
 תא הקליחש תישילשה םלועה תמחלממ

 ל יו ו
 םהו ,השדחה ריעב םירג "םיילאמרונ"ה
 תעבונש ,תנכוסמ הנירק ינפמ םינסוחמ

 ל
 םגפ ילעב םישנא םה "תויצטומ"ה .ןוזואה
 תובוחרב םיבבותסמה ישפנ וא/ו יזיפ
 יי

 ףידעמה "ילאמרונ" וניה ונדידי סקט
 תוביסמ) הנשיה ריעב בבותסהלו ררוגתהל
 .(ןומימ רדעיה לש םג ךא ,היגולואדיא לש
 תוחפל וא ,40-ה תונש לש שלב לכ ומכ
 םלוכ ,םיטרסב וארנש הלא לצא ומכ
 רבח אל אוה לבא יפרמ סקט לש םירבח
 איצומ ףאו רקוח ,לבקמ אוה .דחא ףא לש
 םיתעל ךבתסמו ,םישנאמ עדימ חוכב
 יי יי יי
 הריקח לכ עצבמ אוה .תיתרבח וא תיזיפ
 ,עדימ לבקמ - הבוטהו הנשיה ךרדב
 ךלוה זאו תויודע ףסוא ,ביבסמ "חרחרמ"
 .האדוה ונממ איצוהל הסנמו דושחל

 אוהו ,חילצמ סקט דימת אלש ןבומכ
 ₪ "ו |

 ידכ ,םידעמ הטיחסו תוירי ,תוכמ ומכ
 .טפשמה תיבל ןוכנה עשופה תא איבהל

 בלשל וגאד ,"ינלטק חרי תחת" יחתפמ
 תרוצב ןללה תונוכתה לכ תא בטיה
 םלוא ,יפרמ סקט לש ויפואבו קחשמה
 ולהנתי קוידב דציכ - השקה המישמה
 - בצמ לכל סקט ביגי דציכו םירבדה
 .שמתשמה ידיב הדקפוה

 שרדנ וב בצמ לכב ,קחשמה ךרואל
 לוכי ,תרחא תומד םע רבדל וא תונעל סקט
 ,תיטסקרסה השיגה לע טילחהל שמתשמה
 הבוגת לכ .תרחא הבוגת וא תיניצרה

 ,לוממש תומדהמ הנוש הבוגת רורגת

 וא עדימ "תבדנמ" איה יכ טילחהל הלוכיה
 תוירי ברק ןמזב םג .המצעל ותוא תרמוש
 לבקל ךירצ שמתשמה ,ריעב העיסנ וא
 הדימבו 'ךיא'ו 'ןאל' לע תוילרוג תוטלחה

 ו 2 ין
 1? ו

 נר יי
 טיבהל" לע רבודמ רשאכ .המודמ תואיצמ
 הגוצתל ךסמה תפלחהב רבודמ אל ,"הנימי
 איה הנווכה .תומדל ןימימ םיצפחה לש
 תומדה ףוג תא תונפהל ןקחשה לעש
 לכ תא רובעי תומדה לש טבמה !ו!!הנימי
 בבותסהל ךישמי ףאו ,השורדה ךרדה
 .רוצעל תומדל הרוי אל ןקחשה םא הנימי

 טבמה לש הזזה לכ יבגל םג רבדה ךכ
 זיזהל שי - המידקו הרוחא ,הטמל ,הלעמל
 טבמהו - המודמ תואיצמב ומכ תומדה תא
 ו ו יי
 (תיתואיצמ תואיצמב ומכ) ומצע תא
 לע ,המגודל ,ודמעת םא .הדוקנ התואל

 נר ל
 וארת ,הטמ יפלכ וטיבתו ריעל תופיקשמה
 םשמו ,םידמוע םתא ןהילע תוגרדמה תא
 רבעל הדיצה ןוסכלאב טיבהל ולכות
 ,בוחרה לש ינשה ורבעמש הדעסמה
 ומכ ךשמתמ רבעמב להנתמ לכהשכ
 .תוציפקב אלו המלצמ תעונתב

0 
 תומדה תמועל טבמ יבושיח) הקיפרגה
 תוכיא לע תורשפתה ןאכ ןיא ,(המודכו
 תומלוצמ תויומד תבלשמה ,הקיפרגה
 טבמה תיצמינא םע דואמ ההובג תוכיאב

 תוילמיטפואה תושירדה ,רפסה יפל
 ,90א1₪2 םויטנפ :תוללוכ תכרעמה לש
 ןורכיז םע 261 תטישב ךסמ סיטרכ
 3218 לש תכרעמ ןורכיז 8

 .קאס לוק סיטרכו |

 ,וזכ תכרעמ ןיא ונבורלש חינהל ריבס
 הנכות םג וחתיפ קחשמה יחתפמ ךא
 תוינכות הליכמה ,קחשמה תנקתהל
 רשא ,תכרעמה לש תימצע הקידבל

 תכרעמל קחשמה תא ומיאתי

 - 655 ₪800 0 )5 = ₪ ---ְהו -
₪ 

 - 080 - יי =

,5 8-8 06 5% 

 .המיאתמה

 הארמ הנקתהה תינכות םא :המגודל
 לוכי וניא םכלש הגוצתה ךסמ יכ
 איה ,אלמ היצמינא ןולחב ךומתל
 ןטק ןולחב רחבתו ךכ לע עירתת
 תוצלמה יפל תכלל םכל יאדכ .רתוי
 תא לבקל זאו ,הנקתהה תנכות
 תכרעמל המיאתמש הרוצב קחשמה
 לודג ןולח לע ושקעתת םא .םכלש
 היהתו "ץופקת" היצמינאה - רתוי

 ומיאתי אל םילילצהו ,תעטוקמ
 ונימאת) םינקחשה תועונתל
 .(וניסינ - ונל

 םג הנכותה רחבת ,ןכ ומכ
 םילילצלו הקיסומל לוק סיטרכ
 יפל תכלל ףידע ןאכ םג -
 טעמכ הב שי) הנכותה תריחב
 (םימייקה לוקה יסיטרכ לכ תא
 הנוכנ אל הריחב :בוש יכ -
 עימשהל אל קחשמל םורגת
 וא (בוטה הרקמב) םולכ
 ..ערה הרקמב) עקתיהל

 6% 5 = 8 = 5% וו

 ךרוצ היה רבעב .תדחוימה
 םישלושמ תקיפרגב שמתשהל

| 
 חרי תחת" - הריבס תוריהמ
 םגו ואדיו תקיפרג םג יכ הארמ "ינלטק
 תולוכי (תומדה לש הציר ידכ דע) תוריהמ
 ו ד יג
 הלעתמ ,רומאכ המיהדמה הקיפרגהמ ץוח
 !הכ דע וניארש רבד לכל לעמ הלילעה םג
 ,רוקחל ,יתימא שלב ומכ ,ןקחשה לע
 ותוא הרקמל רשקב תויארו תויודע ףוסאל
 ,תומדה תוחיש לע הטילש ךות ,רקוח אוה
 תפישח-יאל םורגל תולולע ,רומאכש
 הזה קחשמב .תונקסמ תקסהו ינויח עדימ
 .לק אל הז -

 וא) תונלבסה ירסח םיפתתשמה תרזעל
 תאצמנ ,(תמיוסמ הדוקנב ועקתנש ולאל
 םיפיט תקפסמה ,הלועמ הרזע תכרעמ ןאכ
 רשפא .שמתשמה תמרו ישוקה תמר יפל
 קי ה |
 .וניניבש םינלצעל תמאב הז

 ,תילטיגיד הקיסומ הניה הקיסומה
 יעטקל םימיאתמה רוביד תולוק תבלשמה
 םירידא םיצמאמ ועקשוה ןאכ םג .ואדיווה
 ףאו ,תויומדל םימיאתמה תולוק קפסל ידכ
 :ןוגכ ,םימסרופמ םינקחש רפסמ וסיוג
 יטרסמ סיאול איה אלה ,רדיק טוגרמ
 תא םרתש סנו'ג לרא סמיי'גו "ןמרפוס"
 ."תויראה ךלמ"ב הסאפומ תומדל םג ולוק

 ול קיבדהל רשפאש קחשמ - האצותה
 רתוי הלק הפשב וא) ם י ה ד מ ראותה תא
 .(םטמטמ טושפ -

 םתא םאה רוחבל ולכות ?דוע המ
 דציכו ,רובידה ןמזב ללמ םג םיצור
 | - תומדה תועונתב טולשל םיצור םתא
 .רוטלומיס ומכ וא הליגר הרוצב

 לוצינל גאדת הנכותה ,הרקמ לכב
 םכלש תכרעמה לש ילמיטפואה

 יאדכ ןכלו ,רתויב הבוטה הרוצב
 לע םכל תונתינה תוצלמהל בל םישל
 ,הדי

 :םומינימה תושירד ולא

 :ץלמומ) 38612 א -112\33 . :בשחמ
 .(4860כ א 2- 72

 .תוחפל םייונפ 18\8 :חישק ןנוכ

 תצלמומ) הליגר תוריהמ :(6-80או

 .(הלופכ תוריהמ

 .(18\16 ץלמומ) 4א18 :ןורכיז

 ₪84 ןקת ךמות 5%64 :ךסמ סיטרכ
 .(/ 054 1.0061, ₪105 ץלמומ)

 .(טיב 16 ץלמומ) טיב 8 :לוק סיטרכ

 .רבכע :תונוש
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 20% ל"

 ,ןהכ קיציא
 ומצע תא רידגמש
 לש עבשומ ארוקכ
 ינפל :ונל בתוכ ,זיוו
 תא יתינק םינש 6
 הגס היזיוולטה קחשמ
 םטסיס-רטסמ
 דואמ ונממ יתינהנו
 ותוא ורכמ אלש דע
 םישדוח 3 ינפל .רתוי
 קחשמ תא יתינק
 הגמ הגס היזיוולטה
 איה יתלאש .ביירד
 הזה קחשמה םג יתמ
 ומכ קושה ןמ אצי
 ?םדוקה קחשמה
 אוה גיאדמש רבדה
 םתא ןויליג לכבש
 תוכרעמ םימסרפמ
 ,םיקחשמ לש תונוש
 לבלובמ רבכ ינאו
 םאה .ןיינעה ןמ דואמ
 תכרעמ תונקל יאדכ
 שישכ ,השדח קחשמ

 חוודת תינכותה .רבד םושל םיכייש םניאש

 לדוג לע הלועפ לש תוינש המכ רחאל ךל

 לדוג ,וב שי יונפ םוקמ המכ ,חישקה ןנוכה

 .היונפה ןורכיזה תומכו ךלש בשחמה ןורכיז

 הלאש עיפות ,"םילבז" ואצמיו הדימב

 .וללה םיצבקה תא קוחמל םאה תילגנאב

 .צ לע ץחל
 התא םא קר צ לע ץחל :הבושח הרעה

 הלועפה תרחא - בשחמב סוריו ךל ןיאש חוטב

 .תובר תוינכות קוחמלו בר סרהל םורגל הלולע

 אלש עודמ :תניינעמ העצה שי טור ןרעל
 הבש ,ןותיעל ףסונב הנטק תרבוח ומסרפת
 אוה לודגה ןורתיה ?חול תועדומ קר ועיפוי
 ךרוצ היהי אלו ,תועדומל םוקמ רתוי היהיש
 .העדומה םוסרפל דע בר ןמז תוכחל

 .תורשפאה תא קודבנ ,ןרע בוט ןויער

 םאה :תולאש המכ לאוש ןולוחמ יגח
 יבג לע קיתעהל והשכיא רשפאש ןוכנ
 תורשפא תמייק אל ללכבש וא ,62-א0א1
 ?8₪6 לש םינופלט יל תתל לכות םאה ?וזכ
 לש ומויסל יתעגה - הנורחא הלאשו
 תונומתהמ קלחו ,2 הליפאב דדוב קחשמה

 :לש םישמושמה תוטלקהו םירישכמה תא הובג יכה ריחמב ךממ םינוק ונחנא

 ו 0 ב | ו | 67:00 בש כ ב כ ו | 6709
60 676 6 

 קחשמה יפוסמ לכל םישמושמו םישדח םירישכמו תוטלק םירכומ ונחנא

 !שמושמ וא שדח קחשמ סינוק 5

 םכילע ,םיכומנה םיריחמל תוכזה תא םכמצעל רומשל ידכ תינופלט הנמזהב תישענ הינקה
 טרכארשי) יארשאה סיטרכ לש םיאלמה םיטרפה תאו םש ,תבותכ ,ןופלט ,םיהזמ םיטרפ רוסמל

 .חולשמ ללוכ אל ריחמה םימי 10-ל ףקותב םיריחמה (הזיו וא

 תא חולשל שי הנמזהה עוציב רחאל קחשמה תא ןימזהלו ןופלטב רשקתהל שי ק'צ חולשל ןתינ 2
 תאו הנמזהה רפסמ תא םושרל ךירצ ק'צה לע הפיח 4740 ד*ת - *םיקחשמה םלוע* :לא ק'צה
 .ק'צה תקידב רחאל סימי 5 ךות חלשת הרוחסה הרוחסה חולשמל םיקיודמה םיטרפה
 .םולשתה תלבק ירחא םסוי חלשת הרוחסה ,יארשא יסיטרכב םולשתב

 !קחשמ ונל םירכומ ןזא

 יזעולה ב"אה רדס יפל םיקחשמה תמישר תא רוסמלו *םיקחשמה םלוע" לא רשקתהל ךילע 1
 .דחוימ ריחמ עבקי תוארוהה רפס וא אספוק הרסח םא :קחשמ לכל ריחמ עבקי ןופלטב

 שי ,הריכמה ריחמל הינקה ריחמב שרפה שי םא םושר ראודב קרו ךא חולשל שי םיקחשמה תא 2
 .הרוחסל יארשאה סיטרכ יטרפ וא ק'צה תא ףרצל

 .הרוחסה תלבק רחאל םימי 7 חלשי םולשתה 3

 :ונלש תוינידמה וז
 סוגפ קחשמ הלבקה ףורצב הרוחסה החלשנ וב םויהמ םישדוח 3-ל ףקותב קחשמל תוירחאה 1

 .תופלחה ןיאו יפסכ רזחה ןיא קחשמ גוט ותואב ףלחומ

 םוגפ קחשמ !םיניקתו הלעפה תוארוה םע ,םייקנ ,םיזורא עיגהל םיבייח םיחלשנש םיקחשמ 2
 !תוירוקמ תוטלק קר חולשל שי !םכנובשח לע הרזחב חלשי

 .םימי 10 ךות עיגמ אל םולשתה םא תלטובמ הנמזהה 3
 .דוקימ םע רורב די-בתכב סושרל אנ תבותכב תועטל תוירחא ןיא 4

 .ח"ש 0 תרומת ו ה ,שדח קמ 2% םא

 ו

 !םימייקה

 : רחס תנא קחשמ : רוס וע קש : חס תנא קושמ : רח םחנא קוס םינוש םינותיעב וא הפיטעה יבג לע ויהש | םירחתמ הברה ךכ לכ
 קחשמה שדח םינוק שמושמ קחשמה טדח םינוק שמושמ קחשמה שרח םינוק שפשמ קחשמה שדחה םסינק שטסושמ
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 0 199 70 120 | אגח שח 8 * 299 150 200 | 5טקסז 008 249100150 | םסוקווח 198 70 120 ] הסססססק אפ ד זווהה!סז | 249 100 150 | \ווטפ| * 299 0 0 | | טולו קרוי-וינב רקי 'ב .תורופס תויונח

 ו 249 100 150 | \וגחס טה אטחוספמ = * 299 150 200 [ 5 299 150 200 | 006 ₪8 5 249 100 150 | הססא א סו המסה 249 100 150 | 6% 249 100 0 הפי .ח"ש 350-כ הלוע 120\/ לדוגב טילקת רצומל ךורא "ד ןפז הזו ,םינש 4 רבכ 8 קיעב
 2 * 329 220 270 | אס אג 249 100 150 | 5טקז \8חס ה! 58 | 299150200 קופסה 5 | גז 249 100 150. | הטווח ד רט 3 249 100 150 | \\וחטו6סה דחו 249 10010 , 7 וא ,לארשימ םיקחשמ תורכומה .סל'ננא
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 "* ודנטנינ

 ץכ יזייד :תאמ
 ויקוניפל ומכ תונימא םהל שי רשאכ

 עודמ :ההות התא ,ולש םירקשה תפוקתב
 םיסדרד העברא ליצהל הצרי והשימ
 תועד ונל ןיא ,ייה ,לבא ?םילוחכו םינטק
 םיחטשמ קחשמ הביבסב שי םא .תומודק
 קחשנו סנא'צ ול ןתינ ונחנא ,וילע טועל
 סדריד למגרג דציכ תיארש ירחאו ;ותוא
 תצק סדרדל ןמזה עיגה ,ךירבח תא יבשל
 יפו
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 לש ותומדב קחשמה תא ליחתמ התא
 האלמ ץראל סנכנ רשא קזח סדרד
  םילפמ ,םיחטשמ ,תודחוימ תוצפקמב
 .דחא לכ ליצהל אוה ןויערה .תוביכרו
 ררחשמ התא רשאכו ופטחנש םיסדרדהמ
 הטילשה תא ריבעמ קחשמה ,םהמ דחא
 .המכ .רחא סדרד אצמתש דע סדרד ותואל
 םידחוימ םיצפח ףולשל םילגוסמ םיסדרד
 םירחאש ןמזב ,(לשמל ,קשנ ומפ) םהל שיש
 .הריקח לש םיבלשל רתוי םימיאתמ

 < | ,תצצופתמ הנתמב דיוצמ ינקחצ סדרדה

 = = ףכרד תא סלפל ידכ שמתשהל לוכי אוה הב
 .  ,לשמל ,תורהנמה לש םיבלשב לבא ,חטשב

 < = ןאכ שיש ינפמ ,חומ סדרדב טלוש התא
 .ןהב לפטל תונטק תודיח ןומה

 < = .סיבהל םיסוב יגוס לש עפש ןאכ שי
 לש םישאר לע ץופקל בייח התא םימעפל
 = אל רהזנ התאש ןמזב ,םיסדרד לכוא חמצ
 .עשרה רוחשה סדרדה לש וידיל לופיל
 לש רתויב לודגה ביואה אוה יפוסה סובה

 390 07 .תומדה לש יקנעה הלדוגב

 ידי לע תקזוחמ תונקתפרהה תשוחת
 + םיריכזמ רשא ,א(ספ 7-ב סונובה יבלש
 לש \אטז.גצץ קחשמה תא תינכט הניחבמ
 < לש הקלחמ יהוז ,לבא .א0א \או1 תרבח
 ה תא ךירעהל םידמול הב תוזילע
 .םיסדרדה לש םיבוטה

 דוחיי 5% םיקעוז ונחנאש ןמזב

 םעפ ףא הז ,םיחטשמה יקחשמב תוירוקמו

 .תויוכז םהילע שיש םיקחשמב עיפומ אל
 | לע התוא קחשמ םיסדרדה קחשמ .םירצוי
 = תחא לגר ףוחדל חילצמ לבא ,חוטבה דצה
 לדל לע  ,?בל המיש" .בותכ .הילע הרקזל
 == אוה .קחשמב אס 7 יבלש לש הללכה
 . 6% תויומדה תפלחה ןויערב םג ירוקמ
 קחשמ ליבשבו ,קחשמה ךלהמב יתרדס
 וליפא - ימומרע יד השעמל אוה דומח
 - אל .הנתמ .ןמאית אלש הדימב ימומרע
 : לה 0 םיסננה ,העה

 ₪ןלמנגרג - םה רשאב םיסדרדה לכ
 ץכ יזייד :תאמ ב ,האלפנ טושפ ולש היצמינאה

 הצומ רשא ,רנא'ז רפשל רשפא דציכ
 הנכותה יתב ידי לע תוומ דע הכוהו
 תובושתה תחא ?םלועב רתויב םילודגה
 .תרחא הנוכמ לע רבדה ותוא תוסנל איה
 קחשמ וניה 3-כ-0 לע ונל שיש קחשמה
 ויתונויער לכ תא ליאשה רשא ,תוכמ
 גזימו ,רנא'זב רתויב םיבוטה םיקחשמהמ
 רתוי שיגמ רשא ,דחא 62 ךות לא םתוא
 דע הארנש הממ ,תויורשפא רתויו םיכלהמ
 .ךסמה יבג לע הכ

 תיתימאה הריוואל ךתוא סינכהל ידכב
 לע תרפסמ הלילעה ,תוכמ קחשמ לש
 ידכב וידחי ופסאנ רשא םימחול העשת
 - הלחתהה יהוז .םימחולה רפסל סנכיהל
 .הלילעה ףוס םג והזו

 עיגמ רפכהמ רשי :םהמ המכ הנה
 לש הקירזב בוט אוה א 1
 ףוסישבו ולש ןיכסה ומכ תודחה ,תופינמ
 54%צ 1%ם .ןתיא םיביריה תונורג
 ףועל ,שא ףושנל לוכי הילרטסואמ
 :.ולש ל קמ ח יס קו ;ף יס תיהיללה
 ףרוטמ ןחנצ אוה א108 8
 קירזמו םינומיר ךילע קרוז רשא ,הילגנאמ
 לדוגב לודגל ידכב םידיאורטס ומצעל
 תרקוב איה 681א180% 61.08% .חוכבו
 אל םלועלש תונבה גוסמ איהו ,תינרדומ
 םינבל וציברה דימתו םיעוצעצב וקחיש
 הלש םיכלהמה .רתוי תוריעצ ויה ןה רשאכ
 איהו ,ףורגיאו תוקבאיה לע םיססובמ
 אזאא] 634% .תומילבב רתויב הבוטה

 קחרממ .שרוגמ לא לש היח המשנ הניה
 ,ךוראה הרעיש ידי לע הפיקתמ איה בר
 ה'גנינה .ההובגו תירזכא הטיעב הל שיו
 ול שיו ינלטק ילמשח םרז איצוהל לוכי
 .ןאכ דע .המישרמ ןקירוה תכמ

 לש ללכ יפ לע םילהנתמ תוברקה
 לע םישענ םהו ,הרדסב תוברק השולש
 הבל ומכ תונכסב תואלמ תוריז עקר
 לש בלשב .םיינדגוב םילפמו תחתור
 בייח התא ,אוה םג עיגמ רשא ,םיסכר
 ,ברקה ךלהמב םיקוצה לע תדרלו ספטל

 ךלש ביריה תא קיזחהל לדתשה זא
 בלשב .םינותחתה תונורדמה לע
 םאו ,תומלענ המבה תוכמות רחא
 ךתוי טושפ ךפוג םוהתל לופית
 שי םימחולהמ דחא לכל .יח ךדועב
 המכל .םיכלהמ לש עזעזמ רחבמ
 םאו !םינוש םיכלהמ 80 דע שי םהמ
 תודחוימ תופסות ,קיפסמ אל הז לכ
 ךתוא תושוע ןהו םיימשהמ תולפונ
 טושפ וא חצונמ יתלב ,הארנ יתלבל
 .רתוי קזח

 קינעמ הזה קחשמב ךלהמ לכ
 תובכרומה לע תונמוימ תודוקנ ךל
 לוכי התא .ביואל םרגנה קזנהו
 תע לכב הלא תודוקנב שמתשהל
 לכ .םידחוימ םיכלהמ לש הלעפהל
 תועונת לש הנוש בכרה שרוד ךלהמ
 .ךדבל ןתוא תולגל בייח התאו
 תודוקנ לש רתויב לודגה רפסמה
 לש הגירה לע םתסה ןמ ךל קנעומ
 ףוסה תא עצבמ התא .ביואה

 ביריה לש חוכה דמש עגרב ינלטקה
 ,ותוא דימשהל חילצמ התא םאו ,בהבהמ
 .ןוקחשמב תיטמוטוא חצנמ התא

 שגצ סע דצמ ו/4אא108 קחשמל
 םיכלהמו היצניבמוק יכלהמ ןומה שי
 םג ומרגי רשא ,םיינלטק םייפוס
 .דחפמ דוערל אוסתד 1, א0א18471-ל
 רשאמ שורק םד רתוי לבקל תורשפא ןיא
 הביס הדבל וזו ,ןאכ שיש םירטילה תומכ
 .ותוא תונקלו ץורל הבוט קיפסמ



 גרבנירג זר :תאמ

 תנייפאמה הריווא התוא םלואב התיה
 םתוא ,םלועה לכב םיפשנ תומלוא
 לוכי ךניאש םיישירח םיקוקחצו םישושחל
 רשאכ ךא .ידמ םיטקש םהש םושמ ,ןיבהל
 זכרתהל הסנמ ךניאו םלואב דמוע התא
 ךינזואב םיעמשנ םה ,םהמ דחא ףאב
 הרשש םינטייפ תלהקמ ,הדוהת ןיעמכ
 .םיעובק אל בצקמו ןחל יפל

 תיב לש יתנשה תוכיסמה ףשנ
 הקזחה םימסוקה תחפשמ ,סוירטימיד
 ףא לע ,הנשה םג םייקתה ,ריעב רתויב
 בטסוג ,החפשמה שאר לש ותומ
 דע השיש) חצרה ישעמ תרדסו סוירטימיד
 תורמל .ואסיכ לע קבאמב הללוחתהש (הכ
 תיב תא הפפאש היונארפה תריווא
 להנתה ,םינורחאה םישדוחב סוירטימיד
 רבכש ,םיחרואה .תוחונמ ימ לע ףשנה
 םניב וקחיש ,תוצובקל קלחתהל וקיפסה
 יפשנל ינייפואה קחשמה תא םמצע ןיבל
 .תוכיסמ

 ?הכיסמה ירוחאמ רתתסמ ימ
 ינשה והצקב דמעש ,ףסכ-בהל קא'ז

 הלאש התוא תא ומצע תא לאש ,רדחה לש
 םימימת תוחפ הברה ויה ויעינמ ךא ,קוידב
 רדחב והשלכ םוקמב .םישוחינ קחשממ
 יפלש ,סוירטימיד הירוגרג הדמע
 תיב לש תיתחפשמה היכרריהה
 סכה-תשרוי תויהל הרומא ,סוירטימיד
 הילעמ םידמועה תששש רחאל ,תיחכונה
 תוחפ ינפל .הז תא הז וחצר ןיסחויה ןליאב
 ריכש חצור ,ףסכ-בהל רכשנ עובשמ
 אוה .הירוגרג תא לסחל ,וינפל ךלוה ומשש

 דעבמ רדחב וננובתה ףסכ-בהל לש ויניע
 רבדה תא אנש אוה) ולש ףלאה תכיסמל
 ףשנל העגה ,הרירב ול התיה אל ךא רוראה
 בל תמושת תכשומ התיה תשופחת אלל
 .שפיחש ימ תא ורתיאו (תרתוימ

 .הירוגרג לש היתרשממ דחא הז היה
 ותוא םע ףסכ-בהל שגפנ ןכ ינפל םוי
 ,לביקש םולשתהמ יצח ול חיטבהו תרשמ
 םיחרואהמ ימ ול הלגי ףשנה ךלהמב םא
 ריעצ היה תרשמ ותוא .הירוגרג איה
 םיכסה אוהו וסיכב הרסח הטורפהש
 גשומ ול היה אל .הקסעל תוטיהלב
 תא םלשל הנווכ לכ ןיא ףסכ-בהללש
 חוצרל דתעתמ אוה יכו ,חיטבהש םוכסה
 המישמה תמלשה רחאל דיימ ,ותוא םג
 םימחר ףסכ-בהל שח עגרל .תירוקמה
 רשאכ - רצק עגר הז היה ךא ,ריעצה יפלכ
 תניחבב םה םימחר ומכ תושגר ,חצור התא
 .ךמצעל תושרהל לוכי ךניאש תורתומ
 תלמשב ההובג השיא רבעל שגינ תרשמה
 לש הכיסמה התיה הינפ לעש ףשנ
 .הלובחתהו רקשה תלא ,היליוונוסרוק
 םירה ,הקשמ השיא התואל שיגה רשאכ
 ףסכ-בהל .ףסכ-בהל רבעל הבג תרשמה
 קר .הרבעל דועצל לחהו ,תוקומע םשנ
 הניחבה איה הדיל שממ דמע רשאכ
 .ורבעל בבותסהל הלחהו ותוחכונב
 ,ולוורשב איבחהש ןויגפ ףלש תוריהמב
 תרסח .הנורג תא ףסיש הריהמ העונתבו
 לע הריעצה השיאה הלפנ ,םייח חור
 .הינפ לעמ הלפנ השבלש הכיסמה .הפצרה

 .אפק ףסכ-בהל
 .הירוגרג לש הינפ ויה אל הלא
 ןושארה היה ריעצה תרשמה

 רמושה לש וקפרמב םלה אוה .ששואתהש
 לש ודי תא לטנ ,תלדה דיל דמעש
 ךבס ךרד הצירב ותוא ליבוהו ףסכ-בהל
 .ן[ומראב תונורדסמ לש

 ,הרק הז ךיא רורב היה אל ףסכ-בהלל =
 ,םיינשה ובצינ רבד לש ופוסב לבא
 תואטמיסמ תחאב םיפשנתמו םימשנתמ

 .רמא ",ייח תא תלצה" ,תרשמה לא הנפו
 לע "...ש יתעדי אל" .ןהנה תרשמה

 .המיא תעבה התלע תרשמה לש וינפ
 .קעצ אוה "!ךירוחאמ"

 שוחל קיפסהו רוחאל הנפ ףסכ-בהל
 .ותרכה תא דביאש ינפל ובגב הריקד

 ופוגש ןמזב קוחצל לחה תרשמה
 וכפהו והבג ולש רועה יפגמ .הנתשה
 ולש םירוחשה תרשמה ידמ ,בקע ילענל
 וכפה הגרדהבו ןבלל םעבצ תא וניש
 ,ותוועתה וינפ .הרקי ףשנ תלמשל
 הריעצ הרענ לש הינפ תרוצ תא םילבקמ
 די חלש "תרשמ"ה .הייחל םירשעה תונשב
 לעש המצה תא םרופ ,וראווצ רבע לא
 רזפתהל ,ךורא ,בוהז רעישל חינמ ,ופרוע
 .ויפתכ לע

 סוירטימיד הירוגרג הדמע ,תקחוצ
 הצוענ ןיכס ,ףסכ-בהל לש ותפוג לעמ
 םד תילולשב ,ודיל תחנומ ותכיסמ ,ובגב
 .בוחרב הרצונש

 שי =- = 7 ₪ ב-7 שש
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 רעס-ןב ןרע :תאמ

 יתלחתה עובשה ףוס תארקל
 יתטלחהו םוח יתדדמ .בוט אל שיגרהל
 .הלוח ינאש ןשוריפ תולעמ 38-ש
 והשיתמ .הטימל יתסנכנו רודכ יתחקל
 ילא הבש תרחמל םיירהצה תועשב
 דבל אל ינאש השגרה יל התיה .יתרכה
 חותפל) ןימי ןיע תא יתחתפ ןכלו ,רדחב
 ךילהת תויהל לוכי היה םייניעה ינש תא
 הרכה ןדבואב םייתסהל לולעש ,עגיימ
 לע הבשי ןגרומ .ביבס יתטבהו (שדוחמ
 יבתכמ תא הארקו ילש אסיכה
 .תכרעמה

 לבא ,ןשי ינפ דימעהל יתלקש עגרל
 .בל המש איה

 םלועל ךבוש ךורב" ,הרמא איה "!ןרע"
 ".םייחה

 ,ןגרומ" ,יניע תא יתמצעו יכבב יתצרפ

 םינוא רסח יתלליי ".הפמ יכל ,הלוח ינא
 / .הטימהמ

 הצור .םיבתכמ ונלביק ?תעגתשה"
 .הפשכמה הלאש "?יל אירקהל

 .הפר לוקב יתבשה "ואל"
 "!ימצעל אירקא ינא .ךירצ אל"
 ונלביק" .בתכמ החתפו הנקזה הטילחה
 ,בגא) הרמא איה ",תורחתל םיש"בד הברה

 ינא" ,יתשחל ",ןגרומ" .ןגרומב יתטבה
 יל םמדמ חומה ,בוט האור אל ינא ,הלוח
 תטיש תא רדסא ינאש הצור תאו ,םינפבמ
 ינתו הפמ יכל ?6כ-ה לש תואבצה ברק
 ".דבל תומל יל

 תא הליעפה ,ןגרומ הטילחה "!יטתפ"
 :םילילמתה דבעמ ךותל הדילקהו בשחמה
 תטישש ןיבהל ךילע לכ םדוק ,איג ,ןכבו"
 ,תישאר .תוחנה רפסממ תאצוי בר-ברקה
 םלוכל הב הגולפ תמייק וב בצמ םייק אלש
 תוברח שי םלוכל ללכ ךרדב .תונויגפ שי
 - שקעתמ התא םא .ההז קשנ ילכ ןווגמו
 קשנ ילכ שי אבצל :הירוגטק ףיסות טושפ
 .איה החנהה ,םסקל רשקב .םיפידע
 .לעו ,םינוקרדמ רתוי תוצופנ +1 תוברחש
 ו ך סונוב 7 ןוקרד םע אבצ ןכ

 התא םא .תומוסק | תוברח ו ףלא םע אבצמ
 ה פל תדרל שקעתמ

 ד ו ל- דוצמה וסבלו ב .ביואה

 .רוצמ :הריט לומ הריט לש
 8 לכ הריט ףיקמ אבצ

 0 | א
 . וג בתכמ ז ה ו י החלש ןגרומ

 הארקש ירחא הרמא ",ייה"

 < ו ןח

 לש הלופכ לכ לע ,דחאב הרובחה ש"גרד -
 .הצובקב םירבחה רפסממ םיביריה רפסמ

 +1 לבקת םירבח העברא לש הצובק רמולכ =
 ךכו 16 דגנ +3 ,12 דגנ +2 ,םיקרוא 8 ה 9

 ".האלה
 יתלמ למ. ".רידא ויל ל

 ".רוביגה תטישל המוד" ,אל-יצח-יח-יצח
 דוע הפלש איה ,יל הבישקה אל ןגרומ

 םילשורימ ןתוד" .ותוא הארקו בתכמ
 תובתכ תרדס בותכל ןכומ התא םא לאוש
 "?ןרע ,גפאאכ-ל םירופיש העיצמש

 םירסלק יתאלימ ינא ,ןגרומ" ,יתחנאנ

 0 שובכל : וסנמו

 .והשימ" ,ותוא
 .ג80-ב .רופישל | העצה רנל| חלש |
 = ידכ ןויער אצמ אוהו ימדש ינוי ול םיארוק |
 האמב סנכנ םחול םהב םיבצממ .ץלחיהל =
 תא תולעל ץילממ אוה .יח אצויו םיקרוא | 0

 יתעגהש דע ,ג82-ל םירופישב םימלש - אש.( 8 | -7" ומש תאש רחא החפשמ ןב ידי לע רכשנ
 רתוי טושפ רבכו ךכב םעט ןיאש הנקסמל ".תולאש המכ םג לבא" .(אבה \/[/-ב וינפ לעמ הכיסמה תא שלת ףסכ-בהל . | | / |

 ינמיס ףא לע הכישמה איה ",ןהמ תחא" אש ביק אוה .הנשמ היה אל םג הזו רכז אל
 ךל דיגא ינא לבא .קחשמ תטיש ףילחהל ,טילבהל יחוכ לכב יתיסינש תופלשתהה 2 ₪0 68 | | .שארמ ותמישמ עוציב רובע םולשתה תא

 .םתעד תא ונל וחלשיש םהל יבתכת ,המ .וילע ונרביד אל םעפ ףאש והשמב תעגונ' | 2-6 608 608 09.
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 ןעוט והילא איג .תואבצ ןיב ברק תטיש םישנאמ םיבתכמ הרשעמ רתוי לבקא םא -%- .
 לש בר-ברקה תטישב תויעב המכ ול שיש
 אל ,רמוא אוה ,ק"ד םיבשחמשכ .8.2-ה
 םא רמולכ .םימחולה לש קשנב םיבשחתמ
 דגנ ,'וכו םיחמור ,תוברח לעב דודג םחלנ
 סונוב היהי ,תותשקו תונויגפ לעב דודג
 .תשקה ןורתי ללגב תותשקה םע דודגל
 ילכ לכ לע ההז סונוב םיפיסומ הזמ ץוח
 םע אבצל .תומוסקה תולוכיהו םסקה
 ברח םע אבצל שיש סונוב ותוא היהי ןוקרד
 יגוס לכל ההז סונוב שי ףוסבלו .1
 ".רוצמה יקוחב תוריטה

 הארנכ ינא - וזכ תובתכ תרדס םיצורש
 ".םיכסא

 קתקתל הרזחו ןגרומ הרמא ".ייקוא"
 שקמ תשיקנ לכ .םילילמתה דבעמב
 רזחש ,ינופצ ירברב תגאש ומכ יל העמשנ
 תא שדחמ הטהיר ותשאש הליגו התיבה
 .התקבה

 ןגרומ הרמא ",בתכמ דוע הפ שי"
 וז הדוקנב לבא ,ותוא יל אירקהל הלחהו
 יתרכה תא יתדביאו םילאה ילע וסח

 = 33 וכ



 ו ו 7 וה
 רעס-ןב ןרע :תאמ

 תא ראתל ןתינ יכ םעפ ןעט גבס יבא
 ,הב ,תוטיש רוצייל הטישכ רוביגה תטיש
 ,הדובע תצקו יסיסבה םיקוחה רפס תרזעב

 רו יל ל לי ב ו
 רוביג והמ ,לכה ירחא - והשמ הזב שי

 ו
 תנוכתמל ,רוביגה תטיש לש םיינללוכה

 יי ו
 תרחא המאתה לכ וא רבייסה רוביגל םג
 .רוביגה תטיש לש

 תא בהא ,לברא ףסא ,ונלש בוט דידי
 תטישל המאתה ומצעל הנב אוהו ןויערה
 ןיב עסמ לש םוקיל המאתה :רוביגה
 ,ולש הדובעה תא םסרפל יתיצר .םיבכוכ
 ןכלו ,םינחבמ לש לובמ םע עוקת ףסא לבא
 בותכל תוסנלו םילוורש לישפהל יתצלאנ
 תיסיסב המאתה איה האצותה .ספאמ לכה
 הצורש יממ הדובע דוע שורדתש ,דבלב
 םיבכוכ ןיב עסמ לש םוקיב קחשל תמאב
 תוחפל תנתונ איה לבא ,רוביגה תטישב

 רי
 לש םוקיב .םיעזגה הנושארבו שארב

 םיחותפ םיעזג רפסמ םנשי 518 ךדחתא
 ,םינקלוו :םדאה ינב דבלמ ,שומישל
 ולא תוחפל .םידיאוז-אטבו םינוגנילק
 יי
 הליבח תקסע יתינב .םישדח םיעזג רוציל
 תיינב לע ץילממ ינא ,בגא) םהמ דחא לכל
 :(תודוקנ 150-ו רוביג לש סיסב לע תויומד |
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 .23-וגא ,23-הנובת :רבגומ תונוכת חווט
 .תודוקנ 9 :ריחמ

 :ריחמ .ןעדמ ,דמולמ :תונורשכ יריבגמ
 .תודוקנ 6

 ןובשח ,רבגומ ןורכיז :םידחוימ םירושיכ
 .תודוקנ 16 :ריחמ .הריהמ האירק ,ריהמ

 שרוד ,6ק5 היטאפלט :תויעזג תולוכי
 אלל ,םלש בלש :ףסונ ןמז ,טלחומ זוכיר
 .תודוקנ 10 :ריחמ .(עגמ בייחמ) חווט
 שרוד ,6ק5 םלה זוקינ .2 :תלוביס תולע
 אלל ,לופכ תלוביס ריחמ ,יקלח זוכיר
 :תלוביס תולע .תודוקנ 22 :ריחמ .חווט
10. 

 .-1 :תליבח תקסע סונוב

 .-5 :ןקלוו - םיהזמ םינמיס

 .-25 :תושגר רסח

 .תודוקנ 32 :ללוכ הליבח ריחמ

 ,23-רשוכ ,28-חוכ :רבגומ תונוכת חווט
 תנגה ,10-תיזיפ הנגה ,23-ףוג

 ל יי
 .תודוקנ 9

 היירי ילכ - קשנ ילכב הרכה :תונורשכ
 פ"אפק קשנ - קשנ ילכב הרכה ,םינטק
 ברק סונוב ,פ"אפקב ברק סונוב ,ץופנ
 קשנב ברק סונוב ,בוהא קשנ ילכ גוסב
 יגוס לכ דגנ הנגה סונוב ,ליגר ישיא

 .תודוקנ 22 :ריחמ .ברקה

 :;ריחמ .ברק תשוחת :םידחוימ םירושיכ
 .תודוקנ 3

 .-3 :הליבח תקסע סונוב

 .-15 :ןוגנילק - םיהזמ םינמיס

 .-15 :םימחול דובכ

 ,-10 :ברק םעז

 .תודוקנ 11 :!ללוכ הליבח ריחמ

 | דיאוז-אטב
 ,26-וגא :רבגומ תונוכת חווט
 .תודוקנ 15 :ריחמ .23-תוחכונ

 .+5 תילאטנמ הנגה :תויעזג תולוכי
 ,6ק5 תילאטנמ הריקס .תודוקנ 5 :ריחמ
 בלש :ףסונ ןמז ,טלחומ זוכיר שרוד
 .2 :תלוביס תולע .12 :ריחמ .םלש
 ןמז ,טלחומ זוכיר שרוד ,6ק5 היטאפלט
 תולע .12 :ריחמ .םלש בלש :ףסונ
 לכ םע ילאטנמ רשק .2 :תלוביס
 וקל לבגומ חווט ,רחא דיאוז-אטב
 .תודוקנ 5 :ריחמ .הייאר
 .0 :הליבח תקסע סונוב

 ו
 תוער תושוחת תאירקמ (6ק1) םלה קזנ
 .-10 :בוביס לכ דואמ
 .תודוקנ 19 :ללוכ הליבח ריחמ

 ,קופס .םיעזג לש בוברע רוציל םג ןתינ
 איה יורט הנאידו ןקלוו-יצח היה ,לשמל
 לוקשל שי ךכ םשל ,תידיאוז-אטב יצח
 ול תונבלו ,תבורעתה ןב לביק תוחוכ וליא
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 ,לכה ירחא .ולשמ הליבח
 לכ אל - םיעזג בברעמ התאשכ

 וי
 לש תיעזג תלוכי םדא-ןבל תתל
 וא האלמ המצועב) רחא עזג
 בא וא ובס יכ טילחהלו ,(תיקלח
 תחאו ,תבורעת ינב ויה ובס
 וילא הלגלגתה עזגה תונוכתמ
 .השוריב

 רוחבל שי עזג תרחבש רחאל
 יתשמ אצוי ינא ןאכ .עוצקמ
 :תויסיסב תוחנה

 בורל וקחשי םינקחש .א
 ישנא רמולכ ,םיבכוכה יצ ישנא
 .הימדקאה ירגובו אבצ

 ילעב בורל ויהי םינקחשה .ב
 וא הניפסב םיבושח םידיקפת

 מ
 אל םינוב םתאש תומדה
 ,וללה תוחנהה יתשל המיאתמ
 אלל התוא תונבל וצלאת
 .עוצקמ תוליבח

 ,עוצקמה תוליבח תא תונבל ידכ
 ןיב רוחבל ילע היהיש הליחתב יתבשח
 יפ לע תועוצקמה תגצה :תויורשפא יתש
 ןטפק ,יאסדנה ,אפור) קחשמב םדיקפת
 הטיש תניחבמ םגוציי יפ לע וא ,('וכו
 ןיעמב יתרחב ףוסב .(ןעדמ ,יאנכט ,םחול)
 איה הליבח תקסע לכ - םייניב ןורתפ
 .םיבכוכה יצ לש הימדקאב סרוק השעמל
 .רתוי תרבעו ןכתיי ,דחא קר תרבעו ןכתיי
 ,קפס אלל ,רבע דרקיפ קול ןא'ז ןטפק
 םג רבעו ןכתיי ורבעב לבא .דוקיפ סרוק
 לש סרוק ילוא וא ,והשלכ עדמ סרוק
 ?ןוחטיב-ישנא

 לש עפשל וירגוב תא דעיימ הז סרוק
 דעו ליגר לייחמ לחה .הדש ידיקפת

 יי מ

 4 ,ברק תסיט ,הליפנ תריבש !תונורשכ

 ולכב הרכה ,םינטל הילה יללפב הברכה

 היירי ילכב ברק סונוב ,םידבכ קשנ
 .םינטק היירי ילכמ הנגה סונוב ,םינטק
 .תודרשיה ,םינוש קשנ ילכ לע עדי
 .תודוקנ 21 :ריחמ

 .=3 :הליבח סונוב

 .תודוקנ 18 :ללוכ ריחמ

 . א ₪ , 1 ף% 5 ף ₪ףי<6ף מ ו %% | ל '
 קפת לעצב יתמורושמ איצומ הון סרוק

 תונטק תורובעמ יסייטמ ,םינוש הפועת ₪ מ 00 זק ₪ ו מ שם ₪ 9 לזרודהלרי ה וש ב
 ום ג ₪ דכ [ז 0 - ה ₪ = א 1 = ₪ 1 = |[ ל

 ,,הוה .ְ' 1 א ףס 0 4 עו

 ל ל תי : אג . ֶּ 3 ז ' ₪ ות זק ומ

 ?העפת תרכה ,ברק תסיט :תונורשכ
 קיר '\ ' ל ליר ל = | ₪ 5 א דר, "ריר < : ףפא ו [-

 /- תויללח לועפת תרכה ,תונשק תויללח

 רכה ,הקינורטקלא תרכה ,תולודג |
 עדי ,תוכרעמ לועפת ,+2 טווינ ,הקינכמ
 .תודוקנ 17 :ריחמ .היצרדפה בל :רוזא

 -3 :הליבח סונוב

 .תודוקנ 14 :ללוכ ריחמ

 בחר חווטל םיאנכט רישכמ הז סרוק

 תוכרעמב לחה ,םילכ לש דואמ
 תא תועינמה ,רמוח-יטנא-רמוחה
 ןוקיתב חלפו םיבכוכה יצ תויללח
 .תווצה ירבח לש רשקה ירישכמ

 62 הקינורטקלא ,+2 תונכת :תונורשכ
 ,םילוענמ תצירפ ,איצממ ,+2 הקינכמ
 תוכרעמ ,תיללכ הקיסיפ :םיעדמ

 .תודוקנ 26 :ריחמ .תוחיטב

 ו

 .תודוקנ 23 :;ללוכ ריחמ

 ירגוב ךא ,עדמ יניצק רישכמ הז סרוק
 בלתשהל םירחוב םירחא םיבר םיסרוק
 ידרו'ג) םהיתונורשכ תא רפשל ידפכ ,וב
 םג רבעש יאנכט וניה ,לשמל ,'גרופ-הל
 (םיעדמ טרוק

 :תונקסמ תקסה ,תונכת :תונורשכ
 ,איצממ ,הקינכמ ,הקינורטקלא
 תונורשכ השולש :עדמ תונורשכ
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 ודי
 י*

 ןל .

 .ה

 .האלמ המרל םיאפור רישכמ הז סרוק
 סרוק תורבוע האפרמ תורחעו תויחא

 (-8 לש לוגלג) הרכה קר ללוכה ,רצוקמ
 .ולאה תונורשכב

 ,תיסיסב האופר ,תוומ-רקוח :תונורשכ

 ,+2 האופר ;עוצקמ ,+2 תופורת יעדי

 עדמ תונורשכ ינש :עדמ תונורשכ

 תודוקנ 20 :ריחמ .האופרב םירושקה
 .(תודוקנ 6 :תוחא)

 .(-1 :תוחא) -3 :הליבח סונוב

 5 :תוחא) .תודוקנ 17 :ללוכ ריחמ
 .(תודוקנ

 יי יי
 .והשלכ עוצקמל םדא םידעיימה םיבכוכה
 רתוי םינטק םיסרוק ןבומכ םנשי
 - המודכו תויומלתשה ,תויקלח תורשכהל
 וירגוב תא רישכמה ידוקיפ סרוק לשמל
 תצובק וז םא ןיב) םישנא תוצובק לע דקפל
 .(םיבכוכה יצ לש לגדה תיללח וא רקחמ
 :דחא ןורשכ םישכור ופוסבש סרוק והז
 ול תונבל ךרוצ ןיא ןכל ,תוגיהנמו דוקיפ
 קלח תונקל םג ןתינ .המילש הליבח

 יי
 ידרו'ג .סרוקה תא תרבע וליאכ בשחיהלו
 ,ןעדמ-יאנכט אוה ,לשמל ,'גרופ-הל
 קר דמל אוה ,םיעדמ סרוק רבע אוהשכו
 הקיסיפ יעדמ השולשו תונקסמ תקסה
 םישכורש תונורשכה ראש תא .םינוש
 .םיאנכטה סרוקמ עדי רבכ סרוקב

 רוציל ידכ המאתהה הקיפסמ ןאכ דע
 תי מ
 |- == | ל

 םהב קשנה ילכ .קשנה ילכב ליחתנ
 םיעיפומ ,ב"דמ קחשמב שמתשהל ןתינ
 .-- לבא ,רוביגה תטיש לש קשנה ילכ תלבטב



 ו רו כ קי יידו
 יי |

 :םיבצמ השולש
 רזייפה לעופ הז בצמב :םלה בצמ .א

 .רוביגה תטיש לש 1.4518 ומכ
 אוה הז בצמב :ינוניב רזייפ בצמ .ב

 .רוביגה תטיש לש 1.4855 ומכ לעופ
 לעופ הז בצמב :הובג רזייפ בצמ .ג

 תטיש לש אפשד80א ומכ רזייפה
 .רוביגה

 ,ןטק די רזייפב רבודמ םאש ןבומכ
 םיחדקאל תואלבטב םישמתשמ
 ומכ) דבכ רזייפב רבודמ םאו ,(ק158101.5)
 ,(דימת םיקיזחמ ףרוו ירוחאמש ה'רבחהש
 .(ק1חז ,₪5) םיבור תואלבטב םישמתשמ

 - ןוירשה תלאש הצצ קשנ ילכ ירחא
 ןוירש ידמ ןיא 5108 ךדאא לש םוקיב
 יי יי
 ידמ ,ךכ וא ךכ .םתוא ונל וארה אל - שי
 םייונק ויהי םיניגמ וא ןוירש
 קסא65-כ וא קס0א65 תזפכ-כ

 ףוגל דומצה והשלכ ללוחמ ילעב ,12
 1 יי

 ,0) דחאה הלועפ תעש ילעב םינעטמ
 .(-2) יאמצעו (-1) חוכ ןעטמ :סוקופ

 לש םוקיב םינקחשל יונפה דויצה
 יי יו
 השולש הכרואש המישר קיפהל ןתינ
 לע יתרשפתה .יסיסב דויצ לע קר םיזיוו
 וא (ץופנ דואמ) ץופנ דויצ לש המישר
 ,רטמונורכ ,ןובשחמ :קחשמל דואמ בושח
 תגוצתל ןטק סיכ ךסמ) תבשחוממ הפמ
 תפקשמ ,רשק גת ,רשק רישכמ ,(תופמ
 הלידגמ תפקשמ ,המודא ארפניא
 ,בשחמ ורקימ ,יטנגמ ןפצמ ,תבשחוממ
 קרוס ,קרוס יטלומ ,ירלוקלומ חנעפמ

1 

 קרוס ,ינוחטיב קרוס ,יטקט קרוס ,םינוקית
 'וכו "וכו ,יאופר הזונגאיד בשחמ ,יאופר
 .'וכו

 = = ה 770 0-2 - ה-0

 שולש ידי לע םיגצוימ ולא םיבשחמ
 ןבומכ .תוריהמו תוזירז ,הנובת :תונוכת
 תתל שי ךכ ,רתוי 'קזח' בשחמהש לככש

 רתוי הברה םילדגב םתוא תונבל שיו ,לדוגו הנגה ,ףוג קר-שי םיסיסבל
 :תוליגר ללח תוניפסמ םילודג

 ו טק
 ינוניב

 לודג

 0 דואמ לודג

 וא הלודג הניפסב םיקחשמ םתא םא
 וצרתש דויצ לכ ,תיביסמ ללח תנחת
 םכל שי םא .םכלש םינסחמב היהי (טעמכ)
 7 יי
 .םכלש יאלמה תמישר לע בוט

 - דויצ לש רחא טביהל רובענ ואוב
 ,ונימי לש םיבולעה 26-ה אל .םיבשחמ
 עדימ ליכהל םילגוסמש סיכ יבשחמ אלא
 בשחמ וא ,לע יבשחמ השולש שרוד םויהש
 בשחמ תויהל לוכיש םכלש תיללחה
 לכ לש בושחמה חוכ לכ לע ליפאיש
 לזאזעל ךיא .דחיב ונימיב םיבשחמה
 רוביגה תטיש םכלזמל ?רבד הזכ םיגיצמ
 לע םלש קרפ הליכמו ,אלמ יוביג תנתונ

 ו ||
 ךאמא לש םוקיב) םיליגר םיבשחמל

 יצל םייתנובת םיבשחמ ןיא
 ולאכ םיבשחמל םיקוחב .םיבכוכה
 וא המצוע יבר םיביוא רוציל ידכ שמתשת
 םיעזג לש דואמ םימכחותמ םיבשחמ םתס
 (.םירזומו םירז

 עיגנ דיימ ,סיסבה וא) םכלש תיללחה אוה דויצכ בשחיהל לוכיש ןורחאה קלחה
 . ,הנגה ,לדוג ,ףוג ,חוכ תונוכתה תא שי בכר ילכ לכל רוביגה תטיש יפל .(הזל םג
 .םילדגב ללח תוניפסל דימצהל ,עצוממב ,ןתינש תונוכתה ולא .הזוזתו תוריהמ ,תוזירז |

 :םינוש

 ףוג 2- הניפס

 20 45 תרובעמ

 הנטק הניפס

 = תינוניב הניפס
 15 הלודג הניפס

 תוריהמ  תוזירז הנגה לדוג

 הנגה

 בשחמל ,ןכ ומכ .רתוי תוהובג תונוכת ול
 ,טווינ :לעפתל לגוסמ אוהש תונכות םינוק
 ןלוכ - 'וכו הסיט ,םינשייח לועפת
 ,בל ומיש ,בשחמה יבגל תונכותכ תובשחנ
 ,ףסוא תויהל הלוכי הדיחי הנכות לכש
 שיו ,תונכות לש דואמ בר רפסמ ללוכה
 טווינ .התובכרומ תמר לע טילחהל
 םכוחמ וניא הנטק תרובעמ לש בשחוממ
 .תיניצר ללח תניפס לש טווינ ומכ

 איה 5748 785% לש םוקיב הזוזתה
 ןכ לעו ,רואה תוריהמל לעמש תויוריהמב
 .הז חוכ יקוח יפ לע התוא תונקל שי

 תויללחל םגו םיסיסבל םג ,ךכ וא ךכ
 ידכ ,ידמל לודג תלוביס רגאמ שוכרל שי
 קשנה ילכ תא ליעפהל םילגוסמ ויהיש
 יי יי

 ל
 תפקתהכ תונקל שי קשנ ילכ ?םיסיסבל
 .תונורסח וא תונורתי דצב ,חווטל הגירה
 - רזייפ לש 6ק4-ב רבודמ אלש ןבומכ
 1 יי

 וי = יי ]מ
 ההובג הכ תומכב .םילגלגמ אל ?תויבוק
 וא הלודגה האצותל יוכיסה ,תויבוק לש
 ןטק עצוממהמ יתועמשמ ןפואב הנטק
 תופקתהה תא תונקל ץילממ ינאו ,דואמ
 לע עובק קזנ עובקלו ,6ק10 לש תוכיתחב
 תלגלגמ תואפ שש תייבוק .עצוממה יפ

 1 | ה יקי ין
 6ק45 .עצוממב קזנ תודוקנ 35-ל תמרוג
 קזנ תודוקנ (לגועמ) 158-ל םימרוג
 .קזנ תודוקנ 322-ל םימרוג 6ק92-ו

 םיסיסב וא ללח תוניפסל םיניגמ
 ,ןגמ הדש ,תסת6ם תזתז,כ-כ םישכרנ
 םג ךא היגרנא תופקתה דגנ רקיעב ןגמה
 ילכב ומכ ,בוש .תויזיפ תופקתה דגנכ
 .דואמ םיהובג םירפסמה ןאכ םג ,קשנה
 שי ,זיירפרטנאה לש לדוג רדסב תויללחל
 100-ו היגרנא דגנ 200 לש המצועב םיניגמ

 םילוכי םה ןכלו ,תויסיפ תופקתה דגנ
 .6ק60 לש לדוג רדסל דע קשנ ילכב דומעל
 ןורסיחה םע םינקנ ולאה םיניגמה לכ
 םיניגמהש לככ יכ רמואה ,1 דצמ
 השק רתויו רתוי ךכ קזנ רתוי םיפטוח
 .םילעופ םריאשהל

 םיניגמהו קשנה ילכש לככ :וחכשת לא
 רתוי 'םילוע' םה רתוי םיקזח םכלש
 תלוביסה ירגאמ ןכ לעו ,הלעפהב תלוביס
 שו ו יי יי
 .רתוי הובג תושדחתה בצו

 תיינק ידי לע ןיינע ףיסוהל ןתינ
 יי 0

 ,םידדצה ינש ,הרוחא ,המידק :ולאכ
 הנגהה םע קחשל ןתינ זאו ,הטמלו הלעמל
 ימדקה ןגמה תא ודבאת םא :הניפסה לש
 ןגמה תא ביואל תונפהלו בבותסהל ןתינ
 ףיסוהל םג רשפא .עגפנ אל ןיידעש ידדצה

 יי | | ה
 וילא ריבעהל ןתינ ירוחאה ןגמה ךלה םא
 יוצרו ןתינ .ינמיה ןגמה לכ תא וא קלח
 ייל
 ו יי יד
 דימצהל ןתינש תיטמוטוא הרידח וא ןוירש
 .תופקתהל

 רדגומש והשמ דוע ףיסוהל ןתינ
 תוינולומורו תוינוגנילק תוניפסל :הנגהכ
 תא ןיא םיבכוכה יצל .תומלעיה תלוכי שי

 דומעל ןתינש ןוויכמ לבא ,וזה היגולונכטה
 םינוב דציכ ראתנ וזכ תחא הניפס לומ
 :וזכ תכרעמ

 לכמו הייארה ישוח לכמ תומלעיה
 ,(+1/2) תלוביס 0 ,(תודוקנ 40) םיקרוסה
 תובכל בייח ,(-1/2) דחא בלש :ףסונ ןמז
 :ריחמ .(-1) םיניגמ ליעפהל וא תוריל ידכ
 .תודוקנ 4

 וכרטצתש עדימה לכ רתוי וא תוחפ והז
 המרב 578 788% קחשל ליחתהל ידכ
 תוניפס תונבל ךרוצ שי .דואמ תיסיסב
 דימת ןבומכו ,'וכו קשנ ילכ ,םיבשחמ ,ללח

 ו יי
 קחשמל םיעגונ םיקוחה לכש םג בל ומיש
 רודב קחשל ןתינ .שדחה רודה לש הפוקתב
 םיניגמה ,קשנה ילכ תשלחה ידי לע ןשיה
 הפוקתב קחשל םג ןתינ ,ןבומכ .תויללחהו
 הדבועל בל ומיש קר ,רתוי תרחואמ
 ךפה ןמזב עסמ 26-ה האמה ףוס תארקלש
 עסמ'מ ךופהי קחשמהש ,וזכ הדימב שיגנל
 שרוד הזו ,'םינמזה ןיב עסמ'ל 'םיבכוכ ןיב
 ,יתעדל ,קחשל ןתינ .ירמגל תרחא המאתה
 עסמ םהב ,25-ה האמה יהלשב םינמזל דע
 .שומישב אצמנ ישוקבו ןכוסמ ןיידע ןמזב
 תושדח תויורשפא לע בושחל שי הז בצמב
1 

 חינהל ןתינ :םיפסונ םיעזג םע םולש .1
 םולש המתח וא הילא הפריצ היצרדפה יכ

 ןתינ תעכו ,יגנרפה וא םינולומורה םע
 .םיבכוכה יצב םיתרשמ םתוא םג אוצמל

 םע םולשה יכ חינהל ןתינ :תומחלמ .2
 ימו הקרפתה היצרדפה ,רבשנ םינוגנילקה
 וילשה םלועה תא ךופהל ידכ ,אל המ עדוי
 הברה ןכוסמ םלועל 5188 ךתתא לש
 .רתוי

 היצרדפה יכ חינהל ןתינ :היגולונכט 3
 ןתינ .תומלעיהה תאווסה דוס תא החנעפ
 רשא דחוימ קרוס וחתיפ םלוכ יכ חינהל םג
 היצרדפהו ןכתיי .האווסהב תויללח הלגמ
 תעכו םידיאורדנא רוציל דציכ התליג
 .דבל אל כ

 היצרדפה :םיפסונ םיעזג יוליג .4
 םש שי דימת .היסקלג עבר ישוקב הריכמ
 תושדח תולוכי םע םישדח םיעזג ץוחב
 .םייתודידי וא םיניוע תויהל םילוכיש

 תוארוהב םייוניש :םלוכמ עזעזמה .5
 טא טא לחה םיבכוכה יצו ןכתיי .תוישארה
 ךות ,םירחא םיעזג ייחב ברעתהל תוסנל
 .היסקלגה תא רפשל ןויסינ

 ,ואצ ןכל ,תולדנ יתלב תויורשפאה
 וי | יי

 ...םכלש הקתפרהה אוה דיתעה
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 םינתונ ולש היטאפלטה תונורשכו  סוליטואנ תרקוח ,םיה יקמעמ תא הרקחש
 = אוה .ויביואמ שיאל ןיאש ןורתי ול | אצמנש קומעה ללחה תא םיבכוכה יצ לש
 העיתרה לע רבגתהל ידכ השק דבוע ו ,היסקלגה לעמ

 ,הגירהמ ועזג ינבל שיש תיעבטה ל ו

 ו ל יי |
 לכ םע הלועפ ףתשמו ותווצ ישנאל בחרמה תא תרקוחה ,סוליטואנ-אטב

 דע ,קלח הכ ןפואב וילע םינוממה .היסקלגה לש ינשה הדיצמ ליבקמה
 ןוחטיב ןיצק ןיאש וילע רמאנ יכ | לש תיבה םלועב דלונ קארט

 יצ לש רקחמה ליח לכב ונממ בוט רודכל וירוה םע דחי רבע לבא ,דיאוז-אטב
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 ןמטוג לט :תאמ

 העד עיבהל יתיצר דימת ,תמאה ןעמל
 .'ןורחאה לובגה ,ללחה' לש הזה ןיינעה לע
 תויהל ךלוה ןורחאה לובגהש רורב ירה
 ינפל ,הרקמ לכב .ללחה אל ,ןמזב עסמה
 תושעל רשפא המ לע רבדל ליחתנש
 רבד הנה ,םיבכוכ ןיב עסמ תואקתפרהב
 ,םייחב ,םעפ ףא :תושעל ,םעפ ףא ,רוסאש
 ,ךווית וא ןתמו אשמ תומישמ ונתת לא
 הז .מ"ומהמ הטוס הלילעה ןכ םא אלא
 ובש ,םלש קרפ ןיימדל וסנ .םמעשמ טושפ
 בורב ,דרקיפ תא הז םיאור םתאש המ לכ
 חוכיו להנמ ,תצצונה ותויתחדפ
 םע יטילופ/יגולותימ/ירוטסיה/יפוסוליפ
 .םמעשמ טושפ .רחא וא הז ינאלומור גיצנ

 .ץפוק ינא לבא
 היונבה הכרעמב תומולגה תויורשפאה

 ומכ תויפוסניא ןה ,םיבכוכ ןיב עסמ לע
 תורצונ הרדסל ףסונש קרפ לכ םעו ,םוקיה
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 :ןתוא ליחתהל לק דימת .תויורשפא דוע
 עיגמ םואתפשכ ירורפא רבב תבשל םוקמב
 תוארוה לבקל לכות טושפ ,םדא ךילא
 המישמ ךל שי ,פוהו ,בורקה יצה לרימדאמ
 ןיאש רמוא אל הזש ןבומכ .רידא .השדח
 ינימ לכב תוחתפנ אלש תואקתפרה
 תא האורש ימ) תוקפקופמ רב תוניצס
 תא ןבומכ רוכזי ,ןונבלב תיעיבשה הנועה
 םיקרפה גוזב תומיהדמה רבה תוניצס
 רתויב תיתרגשה ךרדה לבא ,("6 ג אוםזדיי

 0% 4)כ

 התאש הדבועה תורמל .תודוקפ תלבק איה
 ןיא ,םיבכוכ ןיב עסמ יומד םלועב קחשמ
 תויומדה תא קחשל בייח היהתש רמוא הז
 איצמהל קפס אלל לכות .תקפסמ הרדסהש
 רמוש ,ודוא ןוגכ) םיעזג לש םישדח םיגוס
 קחשל וא ,(259-ב הרוצה הנשמ ןוחטיבה
 .רחא ללח סיסב וא תיללחב

 המכ הנה הרצקה המדקהה ירחא
 הלא :הרהזא .תואקתפרהל תונויער
 דואמ םילק םיארנ ריינה לעש תונויער
 ןויסינ ןומה שורד .אל םה .עוציבל
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 ,0א8 + הצובקו םידיקפת יקחשמב
 ולאה םירבדהש ידכ בוט שממ םירדתסמש

 .וחילצי

 ועדה עזג ₪

 רוציל תוסנל םכילעו הלגתנ שדח עזג
 לע רבד םוש םיעדוי אל םתא .רשק ותיא
 רבדל ןכומ אל םכלש בשחמהו ,עזגה
 .תרחא וא וז הביסמ ידמ רתוי םכתא

 יהוז - םש םי-0-ה לכל ,בגא ךרד

 דחא אוה בשחמה .עדימ בצקל הרידא ךרד
 עסמב עדימ תגשהל םיירקיעה םיעצמאה
 ךלש םינקחשה םא לבא ,םיבכוכ ןיב
 לכות ,ידמ רתוי וב טטחל םיליחתמ
 תויומד םיקחשמ םה םא ,םהל עידוהל
 וניא ינוחטיבה ךגוויס"ש תוכומנ תוגרדב
 תולקת המכ ןנשיש וא ,"קיפסמ הובג
 .בשחמב תוירותסמ

 עיגהל איה הפ הרטמה ,הרקמ לכב
 ףותיש וא המחול-יא יבגל ףתושמ םכסהל
 ,הרדסב דואמ חנזוהש דחא רבד .הלועפ

 יפל .םיישונא אל םירוצי לש טנמלאה אוה

 אל םירוצי ינש קר ויה ינורכיז בטימ
 יהלשב םש יא עיפוהש ,דחא - םיישונא

 ,שיבכעל דואמ המד אוהו ,היינשה הנועה

 .דזא אגא תינגרואה הניפסה היה ינשהו

 רופיאבש תויעבה ללגב השענ הז לכ

 .הרואפתבו
 וללה תויעבה תא ןיא ךל ברה ךלזמל

 .ךשפנ תוואכ םירזייח איצמהל לכות -
 הלמ ןיבי אל ,ןבומכ ,לודגה םקלח

 לכוי םקלח ,(תרחא הפש לכ וא) תילגנאב
 התוא טולקל אל ךא ,היטאפלט רדשל קר
 דואמ היהי (ינטש ךוחיג) םקלחש ןבומכו
 .(גרוב הברה ,גרוב ךרע ןייע) יביסרגא

 םירוציה ראש לכ תא חוכשל ונל לא
 ,םינאלומור ,םיגנרפ) םיריכמ ונא םתוא
 ענכשל םיצור םה םגש ,(םינאיסאדראקו
 .םמיע רבחתהל םישדחה םירוציה תא

 :םא החלצהכ רתכות המישמה
 המחלמב וחתפ אל תויומדה (א

 תא ,ןמזה תצורמב ,דימשתש תיבכוכ-ןיב
 .םוקיה

 םע םייטמולפיד םירשק םירצונ (ב
 .םירוציה

 לש רחאה דצל ורבע אל םירוציה (ג
 .סרתמה

 ,ןולשככ שרפתהל לולע ראשה לכ
 .תומיוסמ תוגרדב

 טרטה תא קחשע ₪

 המ תעדל רשאמ רתוי לודג גונעת ןיא
 םיקחשמ םאו .הקתפרה לכ ףוס היהי
 יוכיס ןיא ,קרפ לע ססובמה קחשמ
 קרפה תא םיקחשמשכ אל ?ןוכנ ,דיספנש
 ,רבד ותוא קוידב תושעל םיבייח אל
 דימת אל אוה ,רבד ותוא םישוע םא וליפאו
 ונל ןיא הפ .קרפב לעפ אוהש יפכ ,לעפי
 לע רומשל דחוימב זע ןוצר וא ,יאטירסת
 .(ינטש ךוחיג בוש) תויומדה

 תוסנל רשפא דימת ןאכ ,תאז תמועל
 רבוש היה אל דראקיפ ,המגודל ,םא תוארל
 חש קאואומ ךטאדו ₪ ישארה בצה תא
 גורהל הפי בכוכ ותוא לע םישנאל ןתונו
 םג רשפא .]1151165 קרפב ילסוו תא
 ויה ול הרוק קוידב היה המ תוארלו תוסנל
 אלש ימל) 607 אפאפ וקא-ה תא םימש
 תמכחותמ רפוס קשנ תכרעמ ,רכוז
 גרובה לומ ,(םעפ לכ תרפתשמו תדמולש
 תיצר דימתש םינטק םירבד ינימ לכ דועו
 - תוקבאיה ברקב חצני ימ ומכ ,תעדל
 .קופס וא הטאד

 תולילע בורל ןה םיקרפה לש תולילעה
 ידמ רתוי תוזכרתמה ולא דבלמ ,תובוט
 .(ןורחאה ןמזב הלאכ הברה שיו) תויומדב
 תורדס ינימ לכמ תונויער בואשל םג רשפא
 דחוימב ץילממ ינאשכ ,תורחא ינוידב עדמ

 ךורע ןיאל הרפתשהש הרדס ,5 ןוליבב לע
 לש ותוסח תחת תאצמנשו ,התלחתה זאמ
 עדמה לש םילודגה םירפוסהמ דחא
 .ןוסילא ןלראה - ינוידבה

 ביואה חא קחשע ₪

 ךותל הרדח ישונאה ביואה לש תיללח
 הירפמיאה לש שודקה בחרמה
 ,ךילע .לשממהו טאנסה יחי ,תינאלומורה
 גואדלו (ןבומכ ,הווסומ) תשגל ת/דקפמכ
 רוזאהמ אצת אל הניפסהש ךכל
 .תחא הכיתחב ילארטיינה

 .םינאלומורה תא יתבהא דימת .החילס
 ,ונ .םיטנגלא ...יכה םיביואה ויה דימת םה
 לט"ב דקפמ רותב קחשל םעפ םתבשח זא
 ילוא וא ,םינאלומורה לש כ"בשה ,"ראיש
 הניפסב ישאר ןוזמ יארחא רותב
 סופתל - רגתא תווהל ךירצ הז) תינוגנילק
 גורהל תוסנל ,ותיא קבאיהל ,לכואה תא
 תומישמה ?(וכו ךתוא גורהיש ינפל ותוא
 שוביכ בורל תוללוכ ]הו ,דואמ תונווגמ
 .לוגירו לוגיר ,םיחטש

 זיירפרטנא תא דמל ₪

 ,הלאל קרו ךא םאתומ הזה קחשמה גוס
 וא/ו ינכטה ךירדמה תא םדיב שיש
 ןיב עסמ לש תימשרה הידפולקיצנאה
 רותפל וא בותכל יוכיס ןיא תרחא .םיבכוכ
 .תואקתפרה לש הזכ גוס

 םינטקה םיביכרהמ דחא :רוציקב
 לעש דואמ םיבושחו דואמ םימולע ,דואמ
 תויניצר תולשפל םרוגו לקלקתה ,הניפסה
 ךרדב ותוא אצמת אל םא .ךתיללח לע
 ןיא ,(ךרד תבשחנ וניד-ןד-]ןא םג) יהשלכ
 .תועש 12-מ רתוי ודרשתש יוכיס םוש
 םה ללחה יסיסב לכ (א :ש איה היעבה
 תא ואיצוה קוידב (ב .תוחפל הממי קחרמב
 עיגה עגרכ (ג .הצרה תשפוחל עונמה
 םוש ול ןיאו ,שדח םיעונמ ןיצק הניפסל
 םלוכ(ד :וא .הזה קסעב םישוע המ גשומ
 .ביבח .דחיב

 ןוכנה ביכרה רחא שופיחה ליחתמ ןאכ
 תרזעב ,ןבומכ השענ אוהו ,הניפסה לכב
 טעמ סינכהל ךירצו רחאמ .ינכטה ךירדמה
 ,העשכ דיגנ ,ןמז בוצקל יוצר ,ןיינעל חתמ
 ןנעל ךופהת הניפסה ,אלו היעבה ןוקיתל

 םיבחרמב םש יא ול טשה ,םיזג
 הז תואקתפרה גוס .ללחה לש םייפוסניאה
 לע םיעגושמה םישנאל רקיעב ץלמומ
 רבח יל שי) הרדסב םיינכטה םיטרפה
 תיינבל םיטוטרש והשכיא השע רבכש

 .(...פרוו יעונמ תרדסו יתימא רגשמ
 תויורשפא ינוילימ דוע שי

 ,םתיא קחשל םיעזג ינוילימו ,תואקתפרהל
 תא ןווכל ךירצ ינא ,יל וחלסת םא לבא
 ימ .המינפ סנכנ לוח םעפ דוע ,םיעונמה
 ...?דחיב םויטילידו לוח לע עמש ללכב

 קמה6סת גאפ .0א0 1105 -
 .1.זצמ 1.0א6 גאאק ץתספץםא
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 תושדח הידמיטלומ תוכרע הריכמל
 .םידחוימ םיריחמב תירוקמ הזיראב
 .דבלב ברעה תועשב ,03-6426910 ,יבוק
 בצמב ירוקמ לקיטנטה לש ומוי הריכמל
 הריכמל ,ןכ ומכ .ח"ש 80-ב ןיוצמ
 םיריחמב דואמ םישדח בשחמ יקחשמ
 .ברעה תועשב ,03-5561344 ,רמות .םילוז

 הגמ 40 [1כ 386 כא בשחמ הריכמל

 + 05 6.2 + חטשמ + רבכע + ןורכיז
 3,000 ריחמב הז לכ ,דועו סוריו יטנא

 .07-274481 ,ןחרפ דעלא .ח"ש
 לטרומ - ביירד הגמ תטלק הריכמל
 ,ןכ ומכ ,חי'ש 200 ריחמב טבמוק
 ריחמב טיב 16 1[ ביירד הגמ הריכמל
 .03-5716196 ,קילומש .קיחצמ
 םיקחשמ 4 + ו/ו/* + ריג םייג הריכמל
 תלדגמ תיכוכז + יאנש - תחא תטלקב
 ידע .דבלב ח"ש 450-ב האישנ קית +
 .02-412461 ,ןגד
 לכל ,אד בשחמל םינוטילקת הריכמל

 תאו םניחב גולטק חלשא רשקתיש ימ
 ריפוא .דואמ לוז ריחמב םיקחשמה
 .07-739743 ,ןאפסיג
 תירוקמ הזיראב שדח ריג םייג הריכמל
 ריפוא .עיתפמ ריחמב תוארוה תרבוח +
 .07-739743 ,ןפסיג
 6-אסא1-ל אוצ 81 קחשמה הריכמל
 הגמל 6001,207 קחשמה ןכו ,שדח
 .03-6746398 ,יחצ .ביירד
 רתויב םישדח םיקחשמ הפלחה/הריכמל
 יקחשמ ףסונב ,בשחמל םיגוסה לכמ
 ,ףסא .וישכע ורשקתה .6-א0או
7. 
 םישדח בשחמ יקחשמ הפלחה/הריכמל
 :תירוקמ הזיראב םיזורא ,ל"וחמ רתויב

 גז 6דזסא טפאס
 ₪18 סח דצמ 5
 ,םגא א 5שא 2 ,8צ א[ 50%

 םיבר דועו יני'גה תללק ,קראפ הנול
 .03-5060442 ,דיוויד .םירחא
 הריקח םיקחשמה הפלחה/הריכמל
 2 יסרפה ךיסנהו ח"ש 90-ב 4 תיתרטשמ

4 

 ש

/ 

 ב

 תופיטעו תורבוח ללוכ ,ח"ש 83-ב
 .0%698908 ,ןמרמרב יתיא .תוירוקמ
 ריחמב 0 לש סיסבה תכרע הריכמל
 6-ו 5 'סמ ףושיכ ירפס ינש + םיהדמ
 ,ןר .דחא לכ ח"ש 15 ,הלועמ בצמב
1, 
 ריחמב סנוזמאה דוס קחשמה הריכמל
 ,09-545161 ,חתפי .ח"ש 70 לש קיחצמ
 ברעה תועשל דעו םירהצה רחאמ

 .תורחואמה
 ןנוכ ,1א1 ןורכיז ,3865%א בשחמ הריכמל
 ,םיננוכ 2 ,5-\ 0.4 ךסמ ,18\102 חישק
 םניח םישדח םיקחשמ ,קיטסיו'גו רבכע
 ,יקסני'צלפ רימת .ח"ש 1800-ב הז לכו
2.,. 
 :םיקחשמה תירוקמ הזיראב הריכמל
 תוחתפמהו תחשמ דש ,1 הידנרי|
 .07-233753 ,יול ףסא .ןומראמל
 + תנעטנ הללוס + ריג םייג הריכמל
 + דחוימ קית + הגס לש תוטלקל רבחמ
 700 ריחמב דחא קינוס + למשחל רבחמ
 חדקא הריכמל ,ןכ ומכ .ח"ש
 הגס תיבמ שדחה קחשמה ,1.06%-08₪
 ןיב ,03-6761160 יש .ח"ש 160 ריחמב
 .תבשב אל 22:00-19:00 תועשה
 הלועמ בצמב 2400/9600 םדומ הריכמל
 בשחמ הריכמל ףסונב .ח"ש 300 -
 ,ינועבצ ךסמ ,ןחלוש ללוכ 64 רודומוק
 300 - םיקחשמו קיטסיו'ג ,פייט ,ןנוכ
 חוכ ,לופרביל :םיקחשמה םגו ,ח"ש
 הזיראב ,םיבכוכ ןיב עסמ ,ץחמה
 ,דמלמ זועמ .דחא לכ ח"ש 50 - תירוקמ
6%5, 
 תכרעו 10-ו 9 ,8 ףושיכ ירפס הריכמל
 ןרע .תילגנאב סח גססא 1.65
 .03-9655606 ,םריבא
 הריכמל
 80שאפ ט1.ג8דטא 2.0 כט[ ,טאש
 רוזאב ,04-327144 ,ןוריל .ח"ש 250-ב
 .הפיח
 םיאבה םיקחשמה הפלחה/הריכמל
 ,ואואס 6סאוא/גאספא :6-80א1-ל
 דועו אסא פז.ןא ,יעיבשה חרואה
 .03-6186242 ,ימולש .םירחא םיבר
 ,ודנטנינ רפוסל םסקה ןנוכ הריכמל
 םיבכוכה תמחלמ ומכ םיקחשמ 30 ללוכ
 לייא .ח"ש 950 לש ריחמב דועו 2
 .04-340724 ,ןורבע
 לודג יכה' לדוגב בשחמ ןחלוש הריכמל
 ,רבכע ,תספדמל םוקמ םע 'שיש
 .תספדמ ריינל ףדמו םיפדמ 2 ,קיטסיו'ג
 .03-9233044 ,יבוק
 בוטה ,סקראפ ידרפ םיקחשמה הריכמל
 הזיראב ,יסרפה ךיסנהו חקורהו ערה
 דעלג .םיעיתפמ םיריחמבו תירוקמה
 .08-236226 ,סלאינד

4 
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 "ד אהד 103158" קחשמה הריכמל
 .03-6966591 ,ינור .דואמ ךומנ ריחמב
 9600/2400 סקפ/םדומ סיטרכ הריכמל
 ריחמב שדחכ ,א1א25 תואיגש ןוקית םע
 .האיצמ
 יטוחלא ןוסאגמ ,םיהדמ ריחמב ,הריכמל
 ,םייתרקוי םיקחשמ 7 + םיקיטסיו'ג 2 +
 10 םע תוטלקו 2 טבמוק לטרומ םהיניב
 .03-6734956 ,בדנ .רתויו םיקחשמ
 רתויב םישדח םיקחשמ הפלחה/הריכמל
 ,ףסא .סס-80₪%1 לש יקחשמ ןכו
7. 
 שדח ,ןיוצמ בצמב 620-801 הריכמל
 טסווק סילופ ללוכ ,הלופכ תוריהמ לעב
 .07-374266 ,ןריל .םניח 4
 קחשמ תוטלק לש לודג רחבמ הריכמל
 חדקא ,ח'ש 40 - םטסיס-רטסאמ הגסל
 - יטוחלא קיטסיו'ג ,ח"ש 50 - רזייל
 ,הקיבצ .םירזיבא דועו ח"ש 0
6. 
 4 + םיקיטסיו'ג 2 + ביירד הגמ הריכמל
 תויאפוריא תוטלקל םאתמ + תוטלק
 .רתויב עיתפמ ריחמב תוינקירמאו
 .ברעה תועשב ,03-399935 ,רוטקיו
 רישכמ + ביירד הגמ הגס הריכמל
 7 + ל"וחמ דחוימ תוטלק תטלקהל
 ,קרב .ח"ש 3,200 תופסות + תוטלק
3,. 
 60-אסַאו + 486033 בשחמ הריכמל
 .דועו רטסאלב דנואס + הלופכ תוריהמ
 .09-504773 ,לט
 :6כ-א01 יקחשמ הריכמל
 ,ןטפד סא גאפא ג גאס אומ
 דחא לכ - 00;1א1 דצמ אאא
 םיקחשמ הריכמל ,ןכ ומכ .ח"ש 100-ב
 דנרג 1 הלומרופו ,ןמזב םידובא :בשחמל
 םיקחשמ דועו ח"ש 50-ב דחא לכ - ירפ
 .03-9626567 ,יחצ .םיבר
 :ומכ רתויב םישדח םיקחשמ הריכמל
 35 - טבמוק לטרומ ,ח"ש 40 - תא
 םיבר דועו ח"ש 40 - עא1א65 2 ,ח"ש
 .09-992176 ,לאלג .םירחא
 ינש + ורפ רטסאלב דנואס הריכמל
 םיס + תורפם + תונכות + םילוקמר
 .03-9668683 .ח"ש 350-ב ,2000 יטיס
 לביטספ :פ8א0כ תואקתפרה 4 הריכמל
 העבגה לע המיא ,הכלמה ריצק ,ךלמה
 ריחמבו בוט בצמב רבדמה ידוונ טילש]
 .08-501998 ,תימע .האיצמ
 תופילא ,הלוקרד :םיקחשמה הריכמל
 ,רקסוא ,דרובטייקסה רענ ,'94 םלועה
 .םירחא םיבר דועו 2 תינלטק תוחילש
 .08-641153 ,הירא
 ומכ .ח"ש 80 - 14 קחשמה הריכמל
 ידרפ ,חקורהו ערה בוטה :הריכמל ןכ
 ,2 יסרפה ךיסנה ,סמלוה קולרש ,סקראפ
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 .דחא לכ ח"ש 70 - דועו המישמה חוכ
 .08-236226 ,דעלג
 ₪81 תרבח לש 14,400 םדומ הריכמל
 דעלא .ח"ש 650 ריחמבו ןיוצמ בצמב
 .03-883198 ,03-5010813 ,ירא-בוג
 לאירבג :םיאבה 62-ה יקחשמ הריכמל
 55 - 6 טסווק גניק ,ח"ש 60 - טיינ
 ךרדה ,ח"ש 55 - ףשכמה תיילוש ,ח"ש
 45 - םימדה ןויגפ ,ח"ש 50 - המחלמל
 .09-541720 ,ןירפלג ןרע .ח"ש
 - טקידניס :םיאבה םיקחשמה הריכמל
 םאס ,ח"ש 50 - 7 המיטלוא ,ח"ש 0
 70 - הרטלוא ןוקרא ,ח"ש 50 - סקמו
 .דועו ח"ש 10 - ןוטפנ המישמה ,ח"ש
 .04-245240 ,רוניבא ןתנוי וא לאינד
 לש ובוש :םיאבה םיקחשמה הריכמל
 - המישמה חוכ ,ח"ש 100 - םוטנאפה
 ,ח"ש 70 - רודנרוקב הדיגבה ,ח"ש 0
 - האלפומה הנוכמה ,ח"ש 50 - 6 יראל
 ןויגפ ,ח"ש 70 - טסווק סייפס ,ח"ש 0
 ,ח"ש 70 - קב שאלפ ,ח"ש 70 - םימדה
 - 5 טסווק גניק ,ח"ש 70 - דוה ןיבור
 דדוב ,ח"ש 80 - 6 טסווק גניק ,ח"ש 0
 םיבר דועו ח"ש 100 - 2 הליפאב
 ,הזירא םיללוכ םיקחשמה לכ .םירחא
 ןכו םיירוקמ םינוטילקת ,תרבוח
 .03-6917769 ,לאינד .םיאלמ תונורתפ

 5-/%06///6/. ךסמ שוכרל ןיינועמ
 .03-9606534 ,ףוקניר יול .בוט בצמב
 ,םדומב 2 םוד קחשמל רבחתהל ןיינועמ
 קחשמל 14400-מ תוחפ אל ותוריהמש
 ,דעלג ."פמ דיה 1764" אל !ףתושמ
2, 
 םע סקימוק רייצל ןיינועמ
 ידכ ,רויצל ןורשכ לעב םיפתוש/ףתוש
 רוזאמ ,ףתושמ ינוימד סקימוק רוציל
 .09-917760 ,ןולא .ןורשה תמר
 םיקחשמ םדומ ךרד ריבעהל ןיינועמ
 .09-501787 ,סאילא ףסא .תונכותו
 תא ףילחהל וא תונקל ןיינועמ
 .א[א 2-ו כואפ 3 ,א007 םיקחשמה
 אלש םיקחשמ תתל לכוא הרומתב
 ,ןולא .ילארשיה קושב םימייק

.08- 9 
 605857455 תונקל ןיינועמ

 םירצומ + 165 לש א14578\.01-ו
 .07-733073 ,ידיג .(הבוח אל) םיוולנ
 לש ומוי םיקחשמה תא תונקל ןיינועמ
 םיריחמב וגוהו 6 יראל ,לקיטנטה
 .03-5529703 ,יקסנירוטולז ןנור .םיריבס
 קחשמה תא ףילחהל ןיינועמ
 6כ-אסאו-ל כח גססא'פ ג
 ןב ףסא .6-80א1-ל רחא קחשמב
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 .04-9930219 ,רורד
 ומכ םיאשונב םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ
 ,הירא .דואמ םישדח הלועפו טרופס
3-"-. 
 םיקחשמ הצור התאו םדומ ךל שי םא
 תושעל ךירצ התאש המ לכ - תונכותו
 .09-501787 ,ףסאל רשקתהל הז
 םיניינועמש םיזיוו שפחמ יתימא זיוו
 יטיס םיס :ומכ םירידא םיקחשמ ףילחהל
 לוק ,רזוח ןמטאב ,םינופוצרפהת ,0

 -ב םלוכ) םירחא םיבר םיבר דועו טופס
 .09-553695 ,רהפי ףחש .(60-אסאו
 [וליצה תרתוכ]
 ,ראטס יסאטנפ קחשמב עוקת !וליצה
 תאצמנ הפיאו םיזוגאה תא םיגישמ ךיא
 .03-6051459 ,יטרופנוק רוד ?הזודמ
 המ .דוה ןיבור קחשמב עוקת !וליצה
 היסנכהמ םיחקולש הביתל דוקה
 ומוי םיקחשמב רוזעא הרומתב ?ריעבש
 .םינוש םיטסווק דועו לקיטנטה לש
 .02-513367 ,בדנ
 ,קאז קחשמב הרזע ךירצ ינא !וליצה
 .םירחא םיקחשמל הרזע ןתא הרומתב
 .04-9667134 ,דרזוע ימע
 סילופ :םיאבה םיקחשמב עוקת !וליצה
 המצועל ןוצרה ,5 ללחב עסמ ,4 טסווק
 םיקחשמב רוזעא הרומתב .םיפוקה יאו
 םס ,2 הקניא ,לקיטנטה לש ומוי :םיאבה
 ,סקראפ ידרפ ,2 הליפאב דדוב ,סקמו
 םוד ,2 טסווק וקא ,1 הידנריק ,6 יראל
 2000 יטיס םיס ,טבמוק לטרומ ,2 םוד ,1
 .06-334670 ,ןדיע .6 טסווק גניקו
 קחשמב הרזע שקבמ !וליצה
 ?תורכמב םישוע המ ,1.גאאס 0 5
 ?היטוקס לש םוסחמה תא םירבוע ךיא

 ,םתור ?₪1.[א1א-ה אצמנ הפיא
3,, 
 קחשמב הרזעל קוקז !וליצה
 ימ לכ .ף00א ד 0 א
 .רשקתהל ןמזומ רוזעל לוכיש

3-.. 
 טסווק גניק קחשמב הרזע ךירצ !וליצה
 תא םילסחמ ךיא ,ןורחאה עטקב 5

 םג הרזע ךירצ ?תינכותה המ ?תיללחה
 .תולזמה לגלג םע ימאימב חצר קחשמב

 יאבו םימדה ןויגפב רוזעא הרומתב
 .07-982602 ,חתפי .1 םיפוקה

 םידיקפ ת ו -

 רוזאב 8.0 תצובק חותפל ןיינועמ ש
 קר וקחישש םיליחתמל ,הננער
 .09-453494-,איבל ישי .דיחי תואקתפרה
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